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Veja Mais!

RECONHECIMENTO NACIONAL

Busto do deputado
Giovani Cherini é 
inaugurado em Brasília

ODeputado
Giovani Cherini

foi homenageado com 
um busto exposto na en-
trada da sede do CFT na 
capital federal – por sua 
decisiva colaboração no 
trâmite dos projetos que 

deram origem à Lei nº 
13.639/2018, que criou 
o Conselho Federal dos 

Técnicos Industriais. Mais 
de 700 mil profi ssionais 

foram benefi ciados.

Pág.11

Assista todas as
quartas-feiras das
19h às 20h20min.

Acesse Facebook:
deputadogiovanicherini

encontroholisticobrasileiro
Acesse YouTube:
Bit.ly/tvholistica
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De 23 a 25 de setembro de 2019 
– também em comemoração ao 
Dia do Técnico Industrial, institu-
ído pela Lei nº 11.940/2009 – o 
Conselho Federal dos Técnicos In-
dustriais (CFT) realizou, em Brasí-
lia, o I Seminário Internacional dos 
Técnicos Industriais, com o tema 
“O Ensino Técnico Industrial no 
Brasil e no Mundo”. Na solenidade 
de abertura, o presidente Wilson 
Wanderlei Vieira prestou homena-
gens ao deputado federal Giovani 
Cherini (PL-RS) – com um busto 
exposto na entrada da sede do 
CFT na capital federal – por sua 
decisiva colaboração no trâmite 
dos projetos, que deram origem à 
Lei nº 13.639/2018. 

EXPEDIENTE:

Conselho Federal
dos Técnicos

homenageia o
Deputado

Giovani Cherini

“Agradeço ao presidente e a to-
dos que lutaram e trabalharam 
comigo pelos corredores da Câ-
mara dos Deputados e do Sena-
do Federal, para tornar o conse-
lho uma realidade”, discursou o 
parlamentar.

Patrono dos Técnicos
Industriais Brasileiros
De acordo com a Resolução n° 075/19
do Conselho Federal dos Técnicos In-
dustriais, o deputado Giovani Cherini é
declarado Patrono dos Técnicos Industriais Brasileiros. Segundo 
o CFT, este título é um profundo reconhecimento pela contribui-
ção do parlamentar na aprovação da Lei nº 13.639/2018. 

Boletim Informativo do Deputado Federal Giovani Cherini
dep.giovanicherini@camara.leg.br - (61) 3215-5468
End.: Gabinete 468 - Anexo III - Câmara dos Deputados

Escritório de Porto Alegre
Rua General Câmara 406 – Sala 104 – Porto Alegre/RS
Centro Histórico - Fone:  (51) 3226.2779
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O deputado Giovani Cherini apre-
sentou o Projeto de Lei nº 20/2020, 
que dispõe sobre organização e fun-
cionamento das cooperativas habi-
tacionais. De acordo com a iniciativa 
o Poder Executivo fará incluir, nos 
projetos de lei de Plano Plurianual, 
proposta para instituir o Programa 
de Apoio às Cooperativas Habitacio-
nais, com o objetivo de fomentar a 
sua maior participação nos empre-
endimentos habitacionais destina-
dos às famílias de baixa renda. Na 
avaliação do parlamentar, o progra-
ma habitacional Minha Casa, Minha 

Lei  nº 13.926

Lei  nº 13.599/18

Lei  nº 13.544/17

A Lei nº 13.926, que declara o padre Theodor Amstad patrono do 
cooperativismo brasileiro, assinada pelo Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, tem origem no Projeto de Lei nº 2.107/2019, de au-
toria do deputado Giovani Cherini. Para o autor do projeto, que inte-
gra a diretoria da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop) 
e também é cooperado, a homenagem é mais do que merecida. O 
padre Amstad foi o responsável por constituir, em 1902, a primeira 
cooperativa de crédito brasileira, no município de Nova Petrópolis/
RS, batizada como Caixa de Economia e Empréstimos Amstad.

Outras Leis aprovadas

Lei nº 13.599/18: Inscreve o nome 
de José Feliciano Fernandes Pinhei-
ro, Visconde de São Leopoldo, no Li-
vro dos Heróis da Pátria. 

Lei nº 13.544/17: Institui a data de 
31 de janeiro como o Dia Nacional 
das Reservas Particulares do Patri-
mônio Natural - RPPN.

Deputado defende 
habitação popular 
por meio de
cooperativas
habitacionais

Vida não funciona como deveria. O 
parlamentar, que é educador coo-
perativista e membro da Frente Par-
lamentar Nacional de Apoio ao Co-
operativismo, reclama que mais de 
65% dos imóveis do Minha Casa, Mi-
nha Vida apresentam problemas de 
construção, segundo dados da Con-
troladoria-Geral da União (CGU). São 
imóveis que apresentam rachadu-
ras, vazamentos e, às vezes, sequer 
ligação de água e esgoto. A proposta 
aguarda despacho do presidente da 
Câmara, para começar a tramitar nas 
comissões temáticas da Casa.

O deputado possui 104 Leis aprovadas
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FRENTE PARLAMENTAR DAS PICS DESTACA ACORDO FIRMADO 
ENTRE BRASIL E ÍNDIA
O coordenador da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas em Saúde do Con-
gresso Nacional, Deputado Federal Giovani Cherini, comemorou o acordo de coo-
peração firmado por Brasil e India, no dia 25 de janeiro, para Cooperação na Área 
de Medicina Tradicional e Homeopatia. A Frente Parlamentar já vinha trabalhando 
neste sentido. Cherini, inclusive, já havia visitado o Embaixador da Índia no Brasil. 
Promoveu a vinda do ministro da saúde daquele país, o qual participou, como pa-
lestrante, do Encontro Holístico Brasileiro em 2017, em Porto Alegre.

PICS NO HOSPITAL VILA NOVA 
O Deputado Giovani Cherini definiu com a Direção do Hospital 
Vila Nova, em Porto Alegre, a implementação das Práticas Inte-
grativas e Complementares em Saúde.

PICS NOS MUNICIPIOS
O Deputado Giovani Cherini continua a sua incansável batalha pela implemen-
tação das PICS nos municípios gaúchos, através do PROSIM, Programa de Prá-
ticas Integrativas nos Municípios. O parlamentar chegou a elaborar um modelo 
de proposta para criação da Política Municipal das PICS. 

EM DEFESA DA ACUPUNTURA
O Deputado Giovani Cherini, relator do PL que regulamenta a acu-
puntura no Brasil, comemora a aprovação do seu relatório pela Co-
missão de Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados.
“O texto demorou 16 anos para passar em três comissões na 
Câmara Federal. Após a aprovação, o deputado acompanhou os 
presidentes do CRAEMG, SBA e FENAB, os quais explicaram a im-
portância da regulamentação da Acupuntura aos senadores. Apro-
vada no Senado a proposta será enviada para sanção presidencial.

ENCONTRO HOLÍSTICO BRASILEIRO FOI ON-LINE 
O 14° Encontro Holístico Brasileiro, que aconteceria de 24 a 26 de abril, no Centro de Eventos da PUC, em função do 
coronavírus, foi transmitido on-line de 24 a 30 de abril, das 20h às 21h30min. 

PRÁTICAS INTREGATIVAS EM SAÚDE

Presidentes da CRAEMG, SBA e FENAB

Deputado Giovani Cherini visita o Embaixador da India no Brasil, Bellur Shamarao Prakash

O 1º SEMINÁRIO NACIONAL DE PICS APLICADAS
À SAÚDE E AO BEM ESTAR ANIMAL

Evento pioneiro no Brasil, coordenado pelo Deputado Giovani Cherini aconteceu no 
dia 30 de novembro, no Auditório do Ministério Público Estadual, em Porto Alegre. 
Entre as matérias abordadas pelos maiores especialistas na área das Pics para ani-
mais estiveram o Reiki, a ozonioterapia, a fitoterapia, a acupuntura, o benzimento, a 
homeopatia, entre outros. “Queremos mostrar ao Brasil que as Práticas Integrativas 
e Complementares podem contribuir de forma efetiva para a saúde dos animais de 
pequeno e médio porte. Estas técnicas são naturais, menos invasivas e comple-
mentares ao tratamento dos animais”, afirma o parlamentar.
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BANCADA
GAÚCHA

Um encaminhamento inédito! Por 6 anos consecutivos, o de-
putado Giovani Cherini foi escolhido para liderar a Bancada 
Gaúcha no Congresso Nacional. Graças a sua fi losofi a coope-
rativista, foi possível manter unidos os deputados e senado-
res em torno dos interesses do Rio Grande. O resultado deste 
trabalho foi a destinação de valores históricos, benefi ciando 
áreas como saúde, segurança pública, educação, agricultura e 
infraestrutura (pontes e rodovias).

Foram entregues mais de R$ 72 mi-
lhões em emendas parlamentares 
para equipamentos agrícolas distri-
buídos para 336 municípios do Rio 
Grande do Sul.   Foram entregues aos 
agricultores 536 máquinas agrícolas, 
sendo 282 tratores agrícolas, 177 re-
troescavadeiras, 43 rolos compacta-
dores vibratórios, 14 caminhões com 
caçamba, 12 ensiladeiras, 13 carretas 
agrícolas basculantes, 12 segadeiras 
de tambor, 19 distribuidores de adu-
bos centrífugos, 3 caminhões, entre 
outros.

536 MÁQUINAS AGRÍCOLAS

ESCOLAS AGRÍCOLAS
Foram R$ 31 milhões em recursos para 
atender 27 Escolas Técnicas espalha-
das pelo Rio Grande do Sul. Dentre os 
equipamentos que serão entregues às 
instituições, estão: Caminhões com 
baú; Caminhonetes com cabine dupla 
4x4; Carretas agrícolas; Tratores agrí-
colas 4x4 130 CV; Plantadeiras; Pulve-
rizadores agrícolas; Roçadeiras hidráu-
licas para trator; entre outros.

R$ 68 milhões foi o valor investido na 
pasta de Saúde do RS. Os recursos 
benefi ciaram
149 Hospitais e
mais de 18 APAEs
presentes em
todas as regiões
do estado.

HOSPITAIS 2019

449 VIATURAS PARA A 
SEGURANÇA PÚBLICA

A Bancada Gaúcha,destinou R$ 84 mi-
lhões ao reforço da Segurança Pública 
do RS. Foram 449 viaturas: 272 para 
BM, 112 para PC, 65 para as Delega-
cias e para Perícia Ofi cial.

COVID
R$ 100 milhões Recursos para 

enfrentamento à pandemia de coro-
navírus em 133 municípios gaúchos, 

benefi ciando Hospitais de Gestão 
Estadual e Gestão Municipal.

R$ 34 milhões para aquisição de 
10 motoniveladoras (patrolas), 
40 retroescavadeiras, 28 cami-
nhões caçamba, 5 escavadeiras 
hidráulicas, 4 pás carregadeiras, 
9 rolos compactadores, 1 trator 
de esteira, 52 trator de 75 cv, 51 
ensiladeiras e 49 prensas para 
silagem em sacos, 20 carretas 
basculante, 7 grades aradoras, 4 
roçadeiras, 5 plantadeiras, 2 en-
xadas rotativas, 1 veículo furgão.

SAÚDE CUSTEIO MAC
R$ 74 milhões, recursos para 

custeio na Média e Alta Complexi-
dade para atendimento hospitalar 

em 101 municípios gaúchos.

SANEAMENTO BÁSICO
(em construção)

R$ 29 milhões para poços artesia-
nos, para atendimento de municí-
pios gaúchos atingidos pela forte 

estiagem.

AGRICULTURA
EQUIPAMENTOS

R$11 milhões aquisição de equi-
pamentos: BRIGADA MILITAR: 32 
camionetas de 118, cv, 7 pickups , 
100 pistolas, 11 dispositivos elé-
tricos impactanese 330 coletes 
balísticos. POLICIA CIVIL: 6 viatu-
ras caracterizadas SUV, 6 viaturas 
caracterizadas pick up, 108 co-
letes balíticos, 23 pistolas 9mm,  
24 dispositivos elétricos impac-
tanes, 5 equipamentos solução 
de extração de dados.

SEGURANÇA PÚBLICA
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Ação que gera resultados: destacamos alguns dos principais  trabalhos desenvolvidos pelo deputado Giovani Cherini ao 
longo da sua vida parlamentar e que provocam grande impacto  na sociedade gaúcha e brasileira.

6                                
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Ação que gera resultados: destacamos alguns dos principais  trabalhos desenvolvidos pelo deputado Giovani Cherini ao 
longo da sua vida parlamentar e que provocam grande impacto  na sociedade gaúcha e brasileira.

“O inventor é aquele que olha para o mundo 
em torno de sí e não fi ca satisfeito com as 
coisas como elas são. Ele quer melhorar 
tudo o que vê e não desiste enquanto não 
materializa seus projetos.

Graham Bell (1847-1922)
Cientista, inventor e considerado o inventor do telefone
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SOCIAL

A proposição tem como objetivo amparar milhares de brasileiros, em 
todo o território nacional, sobretudo aqueles menos favorecidos, que re-
sidem em cidades interioranas, destituídas de atendimento à saúde e de 
acesso a equipamentos e serviços de exames laboratoriais, que buscam, 
em cidades-sedes (polos em saúde) de Estados ou em centros de exce-
lência médica, suprir suas necessidades, quando não há acomodações 
para pernoite ou local adequado para alimentação. “Me doi o coração ao 
ver pessoas doentes dormindo em rodoviárias, marquises e bancos de 
praças, esperando por atendimento médico, fora de suas cidades”, relata 
o deputado que, por muitos anos, manteve Casas Solidárias para atender 
essas pessoas. 

“Vamos insistir no
PRÓ-ALBERGUE”

GRATIDÃO PELO
RECONHECIMENTO

O projeto de Lei no 4266/12 que institui o Programa Nacional 
do Albergue Saúde – PRÓ-ALBERGUE, de autoria do Deputado 
Giovani Cherini, voltou a tramitar na Câmara dos Deputados.

Tenho incentivado os prefeitos 
e vereadores a implementar as 
PICS (Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde) em 
seus municípios, para oferecer 
qualidade de vida ao povo gaú-
cho. Faço questão de investir 
nos municípios que implemen-
tam as PICS. CONSTANTINA é 
um destes exemplos, pois este 
é o projeto principal do meu 
mandato e da vida de cada um: 
Cuidar da Saúde.

A Universidade Albert Schweit-
zer, de Flórida, Miami, agraciou o 
Deputado Giovani Cherini  com a 
mais alta condecoração que uma 
Universidade pode oferecer a uma 
personalidade, Título de Doutor 
Honoris Causa em “Terapias Inte-
grativas e Complementares” e em 
“Educação”, e o título de mais alta 
relevância, sendo nomeado “Con-
selheiro Permanente da Universi-
dade”.

O Auditório do Conselho Regional 
dos Técnicos Indústriais de Mi-
nas Gerais (CRT-MG) passou a se 
chamar Giovani Cherini. O reco-
nhecimento é decorrente do traba-
lho realizado por Cherini, em todo o 
Brasil,  em favor da categoria.

“

“

O Hospital da PUC já possui um local específi co para abrigar acompanhantes de pacientes

“
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O 14º Encontro Holístico
Brasileiro foi um sucesso
virtual 

PRÊMIO KOKHMAHÁ 
A entrega do “Prêmio Kokhmahá”, em sua 8ª edição, que 
estava prevista para ser entregue no evento, será realizada 
ainda neste ano em festividade exclusiva.

Por iniciativa do deputado federal Giovani Cherini, foi realizado em 
Porto Alegre, o 1º Seminário Estadual do Bambu. O evento promo-
veu um ciclo de palestras. Participaram  produtores rurais, profi ssio-
nais da área de arquitetura e engenharia, técnicos de instituições 
de fomento à produção, pesquisadores, empresários e gestores 
públicos. A promoção teve o apoio do Arquiteto Nery Auler da Silva, 
idealizador do projeto Bambu para Todos, e da Associação Brasileira 
dos Produtores de Bambu - APROBAMBU/BR. O evento tem como 
objetivo proporcionar aos participantes o fornecimento de informa-
ções sobre a cadeia produtiva do bambu no Brasil e no Rio Grande 
do Sul, mostrando a potencialidade econômica dessa cultura, bem 
como o seu uso na construção civil e em outras áreas.

Seminário Estadual do Bambu

De autoria do Deputado Federal Giovani Cherini, encontra-se no Senado para 
aprovação, o projeto de Lei nº 6575/19, que regulamenta os rodeios no Bra-
sil. A intenção do deputado é manter os rodeios como cultura popular, mas 
preservar a saúde dos animais. “O projeto estabelece obrigações para a enti-
dade promotora do rodeio, relativas à proteção da saúde dos animais, ao seu 
transporte e à infraestrutura do rodeio”. A proposição conta com o apoio do 
Movimento Tradicionalista Gaúcho.

Rodeio Crioulo terá que preservar saúde dos animais

EEm função do coronavírus, o 14º Encontro Holístico 
Brasileiro – Ciência, Saúde e Espiritualidade, previsto para 
acontecer de 24 a 26 de abril deste ano, e com mais de 6 
mil inscritos, foi transmitido ONLINE de 24 a 30 de abril.
Considerado a maior conferência de saúde integral da  
América Latina, o evento, gratuito ao público, é pro-
movido pela Frente Parlamentar de Práticas Integra-
tivas em Saúde (PICS) e da Felicidade do Congresso 
Nacional – Frente Holística, com o apoio da PUC/RS. 
De acordo com o deputado Giovani Cherini, idealizador 
do evento e presidente das PICS, o objetivo principal do 
encontro é unir ciência e espiritualidade dentro de um 
ambiente de respeito mútuo em prol da saúde integral 
(mente, corpo e espírito).

  O 15º ENCONTRO HOLISTICO BRASILEIRO  - ainda 
maior e melhor - será realizado de 19 a 21 de março de 
2021, no Centro de Eventos da PUC.
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Sob a presidência do deputado Federal Giovani Cherini, o PL gaúcho continua avançando 
e arregimentando novas lideranças. Quando assumiu o comando da sigla, em 2016, a agre-
miação contava com 18 vereadores. Atualmente, possui mais 61 vereadores, 6 prefeitos e 
8 vice-prefeitos. Para o deputado o crescimento deve-se a conduta do diretório bem como 
a defesa de ideias liberais como, menos Estado e mais efi ciência, desenvolvimento eco-
nômico, liberdade, empreendedorismo e ativismo social em prol da qualidade de vida dos 
gaúchos. O partido já é a terceira maior bancada na Câmara dos Deputados, totalizando 40 
parlamentares.

PL/RS
Deputados Estaduais: 2 - Prefeitos: 6 - Vice-Prefeitos: 8 - Vereadores: 61

PL/NACIONAL
Senadores: 2 - Deputados Federais: 40 - Deputados Estaduais: 43
Prefeitos: 302 - Vice-Prefeitos: 299 - Vereadores: 3027

ESTRUTURA DO PL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E NO BRASIL
PRESIDENTE ESTADUAL
Deputado Federal Giovani Cherini
PL/22 - RS

PRESIDENTE PL MULHER - RS
Adriane Cerini

Caravanas de mulheres de 40 municípios participaram do I Seminário Estadual do PL Mu-
lher, realizado no fi nal do ano passado, em Porto Alegre. A presidente do PL, Adriane Cerini, 
ministrou palestra de abertura e coordenou o evento, que reuniu 250 mulheres, contando 
com a participação de várias palestrantes. O Presidente do PL/RS, Deputado Giovani Cheri-
ni, afi rmou que a participação da mulher na política tem espaço no Partido Liberal. “Em cada 
Comissão Provisória que é formada nos municípios, o PL/RS exige que tenha um percentual  
mínimo de 50% de mulheres”. Segundo Adriane, o PL Mulher trabalha “com causas” e uma 
delas é o autocuidado e a saúde preventiva. 

Casa cheia no 1º Seminário do PL Mulher/RS

PL 22: a nova força política do Rio Grande

PL em ação  |  Partido Liberal ganha força no RS
O Partido Liberal do Rio Grande do Sul 

promoveu o l Seminário do PL22, para de-
bater as melhores ideias e discutir pautas 
que podem ajudar o Estado a servir melhor 
à comunidade. O deputado federal, Capitão 
Augusto (PL-SP), representou o Presidente 
Nacional do Partido. Cerca de 500 pessoas 
estiveram presentes no evento. Caravanas 
de diversas regiões do Estado foram organi-
zadas para participar no Seminário.


