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 prefeita de Cristal, Fábia Richter (PSB), foi 
agraciada na quarta-feira (08/03) com o 
Troféu Mulher Cidadã 2017, honraria A

concedida anualmente pela Assembleia 
Legislativa. A sessão solene em homenagem ao 
Dia Internacional da Mulher foi presidida pela 
vice-presidente do parlamento gaúcho, deputada 
Liziane Bayer (PSB), que entregou o prêmio à 
prefeita socialista. “O prêmio uma forma de 
reconhecimento e incentivo. Reconhece nosso 
esforço, nosso trabalho e nossa luta pela mulher e pela efetivação dos 
nossos direitos. Como enfermeira, cuidar da saúde das mulheres é a minha 
grande tarefa”, destacou Fábia, que recebeu a distinção na categoria Saúde 
da Mulher. Fábia é enfermeira, especializada em Saúde da Família, Saúde 
Coletiva, Gestão Pública e Gestão Hospitalar, com MBA em Gestão de 
Pessoas.
Reeleita com 2.830 votos, Fábia teve o primeiro mandato marcado pelos 
avanços nas áreas da saúde, educação e o desenvolvimento econômico e 
social como principais credenciais para seguir liderando o município. 
“Temos feito uma gestão profissional moderna, com indicadores e 
resultados, tendo como foco os que mais precisam”, destacou. Mestranda 
em recursos Humanos e Gestão de Conhecimento, ela lembrou que os 
investimentos na atenção básica em saúde e o combate ao analfabetismo 
norteiam a gestão socialista em Cristal. Coordenadora do grupo de 
trabalho de mulheres da Famurs (Federação das Associações de 
Municípios no Rio Grande do Sul) e ex-tesoureira da entidade na gestão 
2014/2015, ela defende a união das mulheres em busca do protagonismo 
na política partidária.

 presidente 
do PSB/RS 
e  v i c e -O
presidente 

nacional da sigla, 
Beto Albuquerque, 
recebeu na sede 
estadual, no meio-
dia desta sexta-feira (10/03), o presidente do PSB de 
Caxias do Sul, Adriano Boff, e o presidente do PSB de 
Santa Maria, Fabiano Pereira.
Na pauta do encontro esteve o recadastramento nacional 
de filiados do PSB, que ocorre até o próximo dia 20 de 
março, bem como a conjuntura política atual. “Insisto no 
esforço para que todos os presidentes municipais 

realizem o recadastramento. 
Aqueles que não efetuarem 
a atualização não poderão 
realizar seus Congressos 
Municipais no mês de julho, 
conforme decisão do PSB 
nacional”,  alertou Beto 
Albuquerque.  

or mais de duas horas, a reforma da previdência 
proposta pelo governo de Michel Temer e suas Pimplicações na vida de milhões de brasileiros 

foram objeto de análise e debate entre dois especialistas 
no tema, durante um debate on line promovido pelo PSB 
na noite de segunda-feira (13/03).
Com o objetivo de aprofundar o debate sobre a reforma, o 
evento contou com a participação de internautas de todo 
o país e foi conduzido pelo presidente nacional do partido, 
Carlos Siqueira. A partir desta terça-feira (14), os filiados 
(recadastrados) serão convidados a opinar sobre o 
assunto em uma consulta por e-mail. Na quinta-feira, 
será aberta a participação livre de internautas, pelas 
redes sociais do partido.
O resultado desse levantamento, somado às opiniões de 
parlamentares e dirigentes, servirá de subsídio para a 
decisão final do partido que será tomada pela Executiva 
Nacional.
O presidente Carlos Siqueira defendeu a importância do 
Sistema de Seguridade Social, que considera “a principal 
conquista social” do período recente de democracia no 
país, apesar da “permanente oposição das forças 
conservadoras” nesses 30 anos.

PREFEITA FÁBIA RICHTER RECEBE 
O TROFÉU MULHER CIDADÃ 2017

APÓS DEBATE, PSB ABRE CONSULTA NA 
INTERNET SOBRE REFORMA DA PREVIDÊNCIA

BETO ALBUQUERQUE ALERTA PARA A IMPORTÂNCIA 
DO RECADASTRAMENTO DE FILIADOS DO PSB

 Partido Socialista Brasileiro de Venâncio Aires institui a secretaria 
de Mulheres Socialista, em atividade ocorrida na Câmara de 
Vereadores do município. O encontro, que contou com a presença O
do prefeito Giovane Wickert (PSB), foi marcado pela palestra da 

Secretária de Mulheres do PSB/RS, Maria Luiza Loose que destacou a 
importância do papel da mulher no cenário político atual do Brasil. “Com 
Venâncio Aires já temos 32 secretarias de Mulheres Socialistas em todo o 
Estado”, comemorou Malu, lembrando que a expansão das secretarias é 
uma das prioridades da atuação gestão.
A Secretaria de Mulheres do PSB Venâncio Aires será liderada pela filiada 
Verocilda Inês de Moura (Kika), eleita por aclamação. O encontro, que teve 

participações de outras 
l ideranças da direção 
estadual, reuniu mais de 50 
pessoas e teve mais dez 
novas filiações. A atividade 
ocorreu na terça-feira, dia 
07 de março. 

PSB DE VENÂNCIO AIRES INSTITUI 
SECRETARIA DE MULHERES SOCIALISTAS

http://plataforma.psb40.org.br/recadastramento
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 trabalho realizado nos dois primeiros meses de mandato do 
prefeito de Vera Cruz, Guido Hoff (PSB), trará uma economia Ototal de R$ 2.812.449,00 em todo o mandato. O valor se refere 

a redução de gastos com salários de secretários municipais, a partir da 
junção de pastas. Administração e Desenvolvimento Social foram 
incorporadas ao Desenvolvimento Econômico e Esportes e Lazer 
passaram para a Cultura e Turismo. Com três cargos de secretários 
suprimidos, o número de pastas foi reduzido de 10 para sete. Destas, 
quatro são ocupadas por servidores de carreira. Com isso, o município 
deixa de pagar o salário para o qual o servidor é concursado e arca com o 
vencimento de secretário, gerando essa economia de mais de R$ 2,8 
milhões nos próximos quatro anos.

 líder da bancada do PSB, deputado estadual Catarina Paladini 
defendeu ações para o fortalecimento da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), durante audiência com O

o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, 
Fábio Branco, na manhã desta quarta-feira (15/03). “A Uergs é uma 
antiga bandeira minha e do PSB que vê na universidade um 
instrumento de capacitação 
visando o desenvolvimento do 
Estado, na medida em que 
proporciona a formação de 
c ientistas,  pesquisadores,  
mestres e doutores”.

 Prefeito Giovane Wickert (PSB) reeditou o decreto que 
instituiu o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) Odo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

– PRONASCI. O documento datado de 16 de outubro de 2009, foi  
reeditado nesta semana devido a necessidade de uma maior 
participação e de um olhar mais comprometido e focado na 
segurança do município. O grupo funcionará de forma colegiada com 
a finalidade de deliberar encaminhamentos e ações previstas no 
âmbito do Programa Nacional em Venâncio Aires.

EXTINÇÃO DE SECRETARIAS GERA ECONOMIA 
DE QUASE R$ 3 MILHÕES EM VERA CRUZ

GIOVANE WICKERT INSTITUI GABINETE DE 
GESTÃO FOCADO NA SEGURANÇA PÚBLICA

 Rio Grande do Sul deverá colher safra recorde de grãos de 
verão no ciclo 2016-2017. A estimativa foi divulgada nesta Oterça-feira (07/03) pelo governo do Estado, por meio da 

Emater, conveniada da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca 
e Cooperativismo (SDR), em café da manhã com a imprensa na 
Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque. Os números preliminares 
apontam que o Estado alcançará 30,86 milhões de toneladas em 
quatro culturas (arroz, feijão, milho e soja). “O faturamento bruto 
direto da safra é de R$ 29 bilhões”, disse o secretário da SDR, Tarcisio 
Minetto (PSB/RS). “Os resultados refletem o alto grau de 
profissionalização de nossos agricultores do setor de produção de 
grãos.”

ESTADO DIVULGA PROJEÇÃO RECORDE 
PARA SAFRA DE GRÃOS DE VERÃO 2016-2017

FORTALECIMENTO DA UERGS PAUTA REUNIÃO 
ENTRE CATARINA E O SECRETÁRIO FÁBIO BRANCO

ontrário à Reforma da Previdência, o deputado federal Heitor 
Schuch (PSB/RS) conseguiu o número de assinaturas Csuficientes para apresentar emenda alterando a Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC) 287/2016, em benefício dos 
trabalhadores rurais. Conforme o texto, sugerido pela Fetag, os 
agricultores familiares seguem contribuindo com 2,1% sobre a 
produção comercializada. O projeto do governo prevê que a categoria 
passe a contribuir de forma direta e individual, em um percentual a ser 
determinado. “Os agricultores não recebem salário mensal, pois a 
renda é sazonal ou anual, em função dos períodos de safra, e depende 
das condições climáticas”, explica.

 deputado federal José Stédile (PSB) esteve em São 
Francisco de Paula no domingo (12/03) prestando Osolidariedade às famílias atingidas pelo temporal no último 

final de semana. Stédile destacou a importância de recursos federais 
para auxiliar na reconstrução do município. Segundo a Defesa Civil, 
500 famílias, aproximadamente 1.600 pessoas estão desabrigadas 
e foram temporariamente alojadas no Ginásio Municipal. Os bairros 
mais atingidos foram o Distrito Industrial e o Santa Isabel, onde uma 
escola desabou. Casas, indústrias e comércios foram totalmente 
destruídos. O prefeito decretou  Estado de Calamidade Pública.

JOSÉ STÉDILE BUSCA AUXÍLIO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS 
PELO TEMPORAL EM SÃO FRANCISCO DE PAULA

REFORMA DA PREVIDÊNCIA: SCHUCH CONSEGUE ASSINATURAS 
PARA EMENDA QUE MANTÉM DIREITOS DOS RURAIS 

té esta sexta-feira (17/03) será publicado um decreto 
estadual que prorroga o prazo de obrigatoriedade de Aemissão da Nota Fiscal Eletrônica para agricultores gaúchos. 

O decreto é fruto da pressão da Fetag-RS em conjunto com o 
deputado estadual Elton Weber (PSB/RS), que foi informado do novo 
cronograma na manhã de quarta-feira (15/03) pelo secretário da 
Fazenda, Giovani Feltes.
No caso dos produtores integrados, o prazo foi prorrogado de 1º de 
abril para 1º de outubro deste ano. Para os demais agricultores a 
exigência entra em vigor em janeiro de 2019.

WEBER COMEMORA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
 PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MIKI BREIER PRESIDIRÁ A GRANPAL EM 2019
a última sexta-feira(10),os prefeitos das cidades integrantes 
da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de NPorto Alegre (Granpal) estiveram em Assembleia Geral para 

definir os presidentes dos próximos quatro anos. O prefeito de 
Cachoeirinha, Miki Breier (PSB/RS), assumirá a entidade na gestão 
2019-2020. “Acreditamos na cooperação entre as cidades da Região 
Metropolitana para enfrentar questões como o fortalecimento da 
política regional, a defesa das bandeiras municipalistas, ampliando o 
diálogo e encontrando soluções conjuntas para problemas que são 
comuns às cidades”, destacou o socialista.


