


Bolsonaro, Leite e Marchezan têm suas diferenças, mas uma 
coisa em comum: a determinação em privatizar, atacar direitos dos 
servidores públicos e desta forma deteriorar ainda mais os serviços 
prestados à população.

O desemprego é um dos resultados mais perversos da política 
econômica e sua repercussão vai além da falta de trabalho. 
Falta comida, moradia, sobra violência e angústia.

A reforma da Previdência, os ataques às universidades, as 
privatizações e terceirizações das empresas e serviços públicos são 
medidas que geram repercussões terríveis na situação já difícil da 
maioria do povo.

Esta turbulência política que toma conta do país nos impõe 
uma tarefa gigantesca. É com este sentimento que a equipe 
do mandato tem trabalhado arduamente nestes primeiros 
meses do ano. Nosso gabinete tem sido referência para muita 
gente. Os servidores públicos que lutam por dignidade salarial 
e contra a privatização da CEEE, Sulgás e CRM; as pessoas que 
batalham por uma moradia digna; as mulheres vítimas da 
violência que precisam de acolhimento; as LGBT+ que enfrentam 
a discriminação; a juventude da periferia que se desdobra para 

Pedro Ruas, Luciana Genro,
Roberto Robaina e Fernanda Melchionna



alcançar o sonho de ingressar na universidade; os ativistas 
culturais que buscam apoio para o HIP HOP; os estudantes 
e professores que lutam pelas suas escolas e universidades; 
as pessoas que sofrem de doenças crônicas e não conseguem 
medicamentos; trabalhadores e trabalhadoras da saúde que estão 
com seus direitos aviltados... Enfim, foram inúmeras iniciativas 
que tomamos em conjunto com os movimentos sociais,  pautando 
o governo do Estado, dialogando e exigindo providências. Além 
das demandas parlamentares, nosso gabinete também se envolve 
de forma voluntária nos trabalhos do Emancipa cursinho pré-
universitário, no Centro, no bairro Santa Rosa, na Ilha da Pintada, 
na Restinga e nas atividades da Emancipa Mulher. Fazemos muito 
e ao mesmo tempo sabemos que é pouco por que os problemas são 
enormes e o poder de decisão vai muito além das nossas forças.

Mas não desanimamos. Seguimos em frente com a certeza de que 
vale a pena se tivermos conosco todos e todas que querem lutar. A 
nossa voz aqui na Assembleia Legislativa não vai se calar. Contamos 
contigo para fazer com que ela chegue mais longe.

Um abraço,  
      Luciana Genro

LUTAPSOL NA 



A deputada estadual Luciana Genro (PSOL) termina os primeiros 
meses do seu mandato na Assembleia Legislativa com 35 projetos 
protocolados e com as lutas dos trabalhadores, das mulheres, dos 
mais pobres, dos servidores públicos e das LGBTs representadas em 
suas ações parlamentares. Luciana também é autora de 8 das 29 
emendas protocoladas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da 
emenda conjunta da oposição exigindo transparência no processo de 
privatização da CEEE, CRM e Sulgás.

Luciana Genro

“Foram dias de trabalho intenso. Recebo 
demandas de diversos setores pois 
tenho uma história de 25 anos de vida 
pública. Ter uma equipe qualifi cada e uma 
militância aguerrida é fundamental para 
conseguir dar conta de todo o trabalho”

Acesse o site e conheça a 
íntegra de todos os projetos: 

lucianagenro.com.br/projetos



A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 278/2019 propõe 
extinguir a Justiça Militar do Rio Grande do Sul, incluindo o 
Tribunal Militar e os Conselhos de Justiça Militar. A proposta é a 
reapresentação da PEC nº 248/2015, do ex-deputado estadual Pedro 
Ruas, hoje coordenador da bancada do PSOL no Parlamento Gaúcho, 
e da PEC 222/2011, de autoria do ex-deputado Raul Pont, do PT. Uma 
das justificativas para a extinção da Justiça Militar é de evitar que o 
Estado mobilize um volume significativo de recursos públicos - cerca 
de R$ 44 milhões - para manter uma estrutura judiciária paralela.

A deputada Luciana Genro apresentou o projeto de lei 21/2019 para 
proibir fogos de artifício com barulho. Cada vez mais tem crescido 
em setores da população a consciência de que os fogos de artifício 
com ruídos causam muitos danos a portadores de autismo, crianças, 
idosos e animais. Os fogos de artifício sem ruído poderão seguir 
sendo usados. Assim podemos seguir usufruindo do seu efeito visual, 
mas sem gerar sofrimento. O projeto já recebeu parecer favorável na 
Comissão de Constituição e Justiça.

PEC PROPÕE A EXTINÇÃO 
DA JUSTIÇA MILITAR

PROIBIÇÃO DE FOGOS 
COM BARULHO

PROIBIÇÃO
DE FOGOS

COM RUÍDO
PL 21/2019



O projeto de lei 21/2019 institui o “Programa Escola sem Censura” 
no sistema de ensino público e privado do RS, para garantir o livre 
pensar, a livre manifestação de professores e a garantia de acesso, 
para os alunos, ao desenvolvimento do pensamento crítico. Na nossa 
precária democracia, ainda ameaçada com o avanço da extrema-
direita, há muitos que pretendem instituir esta prática novamente. 
O interesse de representantes do setor mais retrógrado do país em 
implantar o que chamam de uma “Escola sem Partido” é uma ameaça 
a tudo que as escolas representam, local onde deve ocorrer o primeiro 
contato de crianças e jovens com a pluralidade, tanto de opiniões 
quanto de realidades. O direito dos estudantes, trabalhadores e 
professores de debater sem censura qualquer assunto é o objetivo 
deste projeto de lei.

EDUCAÇÃO SEM 
CENSURA

PROGRAMA ESCOLA
SEM CENSURA
Lei 21/2019



O projeto exige a transparência de 30 indicadores da área 
da segurança pública do Rio Grande do Sul e foi apresentado 
pela deputada Luciana Genro e pelos deputados Luiz Fernando 
Mainardi e Sebastião Melo. A proposta, de número 82/2019, foi 
desenvolvida pelo Instituto Cidade Segura e havia sido entregue 
à Assembleia Legislativa em 2018 pelo presidente da entidade, o 
sociólogo e especialista em segurança pública Marcos Rolim. O 
projeto é importante para o planejamento de ações preventivas 
na área da segurança pública, tanto para ações de investigação 
quanto para auxiliar na melhoria do trabalho dos servidores, 
cuja falta de efetivo afeta tanto a Brigada Militar quanto a 
Polícia Civil.

TRANSPARÊNCIA NA 
SEGURANÇA PÚBLICA

O projeto de lei 182/2019 proíbe a comemoração do golpe civil 
militar de 1964 e a celebração de homenagens à ditadura e aos 
agentes da repressão. A medida também veda que bens públicos 
estaduais - como escolas, edifícios e rodovias - sejam batizados com 
nomes de pessoas que constam como responsáveis por violações 
aos direitos humanos no relatório fi nal da Comissão Nacional 
da Verdade. O golpe fechou o Congresso, amordaçou a imprensa 
e perseguiu qualquer voz dissonante, prendendo, torturando e 
matando opositores ao regime. Não é possível aceitar homenagens 
aos agentes públicos que compactuaram com isso.

PROIBIÇÃO DE HOMENAGENS 
À DITADURA



O projeto 31/2019 assegura a reserva de 15% das vagas de trabalho 
a candidatos autodeclarados negros e indígenas oferecidas nas 
empresas privadas que recebam incentivos fiscais no RS e que 
tenham mais de 100 empregados. O projeto de lei já recebeu parecer 
favorável na Comissão de Constituição e Justiça.

O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, sendo duas 
mulheres mortas por dia. A falta de informação de como denunciar 
é um dos obstáculos para a diminuição de casos de violência contra 
a mulher. O projeto de lei 43/2019 estabelece a afixação de placas 
informativas com o número da Central de Atendimento à Mulher 
- Disque Denúncia de Violência contra a Mulher - Disque 180 em 
estabelecimentos públicos e privados do RS. Todas as mulheres 
são amparadas pela Lei Maria da Penha e podem fazer denúncias 
anônimas e gratuitas, 24 horas por dia.

COTAS PARA NEGROS 
E INDÍGENAS 

PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA 
CONTRA MULHERES

O PL 36/2019 cria critérios para que o governo do RS conceda 
isenções fiscais a empresas, como, por exemplo, a proibição de 
disponibilizar benefícios a quem esteja devendo impostos ao Estado. 
A medida também estabelece a obrigação de que o poder público 
divulgue anualmente a lista de empresas beneficiadas, o tipo e os 
valores de benefícios, a estimativa de renúncia fiscal prevista, as 
contrapartidas acordadas e executadas pelas empresas e o prazo do 
benefício, bem como o número de renovações.

CRITÉRIOS PARA 
ISENÇÕES FISCAIS



A deputada Luciana Genro apresentou o projeto de lei 40/2019 que 
institui o Programa de Segurança e Saúde no Trabalho dos Agentes 
de Segurança Pública. O artigo 8º do PL prevê uma série de cuidados 
com a saúde dos policiais, como o acesso a tratamentos psicológicos, o 
enfrentamento à depressão e a criação de programas de prevenção ao 
suicídio. Não existe segurança pública de qualidade sem a valorização dos 
policiais civis e militares. O Estado precisa investir na saúde e no cuidado 
destes profissionais que lidam diariamente com situações de vida ou morte.

SAÚDE PARA AGENTES DA 
SEGURANÇA PÚBLICA

AS EMENDAS DO PSOL À LDO BUSCAM RESGATE 
DE RECEITAS AO ESTADO, TRANSPARÊNCIA E 
PAGAMENTO DOS SERVIDORES

A crise do Rio Grande do Sul é uma crise de receita. Pelo menos 
R$ 25 bilhões deixam de ingressar nos cofres públicos todos os anos 
por causa da  Lei Kandir (cerca de R$ 4 bilhões), da sonegação de 
impostos (cerca de R$ 8 bilhões), do pagamento da dívida com a União 
(cerca de R$ 4 bilhões) e da desoneração fiscal a empresas (cerca de R$ 
9 bilhões). É praticamente o valor do orçamento de educação, saúde 
e segurança somados, que chega a R$ 24,1 bilhões. Por isso, Luciana 
Genro apresentou oito das 29 emendas que tramitaram junto à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO). Foi a parlamentar que mais protocolou 
emendas à LDO. Nossas emendas propunham mecanismos para 
que o Estado resgate uma parte destes recursos, além de estabelecer 
ferramentas de transparência na gestão e de determinar prioridade ao 
pagamento dos servidores. Demonstramos, com propostas concretas, 
que existe e é viável um outro caminho para o nosso Estado, que não 
o desmonte dos serviços públicos, as privatizações e o sacrifício aos 
servidores. O relator da LDO, entretanto, fez a sua opção política e 
ideológica, rejeitando sumariamente todas as propostas e mantendo a 
LDO tal qual o governo enviou. Seguiremos a batalha no debate sobre o 
orçamento de 2020. Conheça as propostas que apresentamos:



A maioria das categorias do funcionalismo público gaúcho está 
com seus salários congelados há muitos anos. A emenda 4 determina 
que os gastos com pessoal sejam reajustados em 3% – referentes ao 
crescimento vegetativo da folha de pagamento – e em 3,75%, corrigindo 
a inflação do último ano, de acordo com a variação do IPCA acumulado 
em 2018. O mandato considera essencial não só a correção dos salários, 
mas o seu aumento, de modo que apoiará também a Emenda nº 1, 
apresentada pelos servidores do Judiciário e do Ministério Público.

EMENDA 4: 
AUTORIZA CORREÇÃO SALARIAL 
DOS SERVIDORES

A LDO apresentada pelo governo Leite congela a aplicação de 
recursos públicos em todas as áreas do orçamento, menos para o 
pagamento de juros e encargos da dívida e para a amortização da 
dívida. A emenda 5 congela estes dois itens de despesas, exigindo que 
a política do governo de restrição de crescimento orçamentário atinja 
igualmente a todas as esferas do orçamento público.

EMENDA 5: 
CONGELAMENTO DO PAGAMENTO DA 
DÍVIDA PÚBLICA



A proposta acrescenta um artigo na LDO, o artigo 48, 
determinando que durante o ano de 2020 seja realizada uma 
auditoria da dívida pública do Estado, com ampla participação da 
sociedade civil, no âmbito da Secretaria da Fazenda, de modo a 
propiciar o exame e avaliação o processo de endividamento do Rio 
Grande do Sul, no período compreendido entre o ano de 1970 e o final 
do exercício de 2019.

EMENDA 23:
AUDITORIA DA DÍVIDA PÚBLICA

O orçamento estadual é constituído de rubricas que especificam 
os gastos a serem aplicados. A emenda 24 determina que cada 
rubrica seja acompanhada pela respectiva informação a respeito 
de qual funcionário público será o responsável por executar o 
ordenamento desta despesa, possibilitando assim maior controle 
social sobre a aplicação dos recursos públicos.

EMENDA 24:
TRANSPARÊNCIA NO 
ORDENAMENTO DE DESPESAS

A LDO enviada pelo governo determina que as receitas 
próprias, não vinculadas, das autarquias e fundações do Estado 
deverão ser destinadas prioritariamente ao pagamento da dívida 
pública. A emenda 22 inverte as prioridades, determinando 
que estas receitas – de órgãos como Fepam e Detran – sejam 
direcionadas em primeiro lugar ao pagamento do salário dos 
servidores públicos. Somente em 2018 o Detran repassou ao 
Tesouro do Estado R$ 555 milhões.

EMENDA 22:
RECEITAS PARA PAGAMENTO 
DO FUNCIONALISMO



A proposta estabelece que a elaboração dos orçamentos de 
todos os poderes públicos deverá levar em conta a erradicação 
da pobreza e a redução das desigualdades, especialmente as 
decorrentes de discriminações motivadas em classe, raça/
etnia, sexo/gênero, orientação sexual, identidade de gênero, 
deficiências, entre outras.

EMENDA 27:
COMBATE ÀS DESIGUALDADES

O artigo 15 da LDO determina três prioridades na aplicação 
de investimentos do Estado: obras em andamento, projetos 
financiados por agências de fomento e programas definidos por 
consultas populares. A emenda 26 cria uma nova prioridade: 
investimento em programas e ações de modernização dos 
processos de enfrentamento da sonegação fiscal. Em 2018 a 
sonegação de impostos resultou em prejuízo de R$ 9 bilhões aos 
cofres estaduais, segundo estimativa calculada pelo Sindicato dos 
Técnicos Tributários da Receita Estadual.

EMENDA 26:
COMBATE À SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS

A proposta determina que o governo apresente, para elaboração do 
orçamento, seis demonstrativos contendo informações a respeito das 
desonerações de impostos, especialmente as concedidas às grandes 
empresas. Os dados exigidos devem ser discriminados por tipo de atividade 
econômica, porte da pessoa jurídica benefi ciada, fi nalidade da isenção 
e estimativa de empregos e de arrecadação gerados com o benefício. Os 
demonstrativos exigidos pela emenda não violam o sigilo fi scal imposto 
às desonerações, pois colocam as empresas em grandes grupos de 
informações. Somente a partir dos dados solicitados é que seria possível 
compreender se as desonerações concedidas estão ou não se revertendo em 
geração de emprego e aumento de arrecadação, que são a sua fi nalidade.

EMENDA 25:
TRANSPARÊNCIA NOS DADOS DE ISENÇÃO FISCAL



A deputada Luciana Genro instalou as frentes parlamentares, instrumentos 
de mobilização e encaminhamentos, em defesa da Moradia Popular Digna, em 
defesa dos Trabalhadores da Saúde, em defesa dos povos de religião de Matriz 
Africana e recriou a Frente Parlamentar em Defesa da Dignidade Salarial dos 
Servidores Estaduais com Vencimento Inicial Abaixo do Salário Mínimo.

Pelo menos 15 mil servidores públicos gaúchos recebem um vencimento 
inicial abaixo do salário mínimo. Por isso eles acabam ganhando 
mensalmente uma parcela autônoma do governo para completar o 
valor. Mas quando se aposentarem, perderão este complemento. Por 
isso a deputada Luciana Genro recriou a Frente Parlamentar em Defesa 
da Dignidade Salarial dos Servidores Estaduais com Vencimento Inicial 
Abaixo do Salário Mínimo, antes presidida pelo ex-deputado Pedro Ruas, 
com o objetivo de atuar em defesa da incorporação da parcela autônoma ao 
salário básico dos servidores. A frente é uma articulação do mandato com 
o Sindicato dos Servidores Públicos (Sindsepe-RS), que luta pela dignidade 
salarial dos funcionários que ainda recebem a parcela autônoma.

DIGNIDADE SALARIAL PARA SERVIDORES



A Frente em Defesa da Moradia Popular Digna, presidida por 
Luciana Genro, atua junto com o Conselho Regional de Luta pela 
Moradia Popular e as associações de moradores em defesa da 
regularização das ocupações populares, da garantia de condições 
dignas de moradia e na luta contra os processos de reintegração de 
posse que ameaçam o direito de morar de quem não tem condições 
financeiras de pagar os altos preços dos aluguéis das grandes 
cidades. Através de reuniões e audiências com os integrantes 
das ocupações estão sendo feitos levantamentos das demandas 
coletivas e individuais de cada uma delas. Os governos do Estado 
e dos municípios correspondentes também são cobrados para 
responder às demandas levantadas. O vice-presidente da Comissão 
de Urbanização, Transportes e Habitação da Câmara Municipal de 
Porto Alegre, vereador Roberto Robaina (PSOL), também é parceiro da 
Frente no encaminhamento das demandas.

MORADIA POPULAR 
DIGNA



A deputada Luciana Genro assumiu o compromisso na campanha 
eleitoral de lutar ao lado do povo de terreiro. A deputada é uma das 
coordenadoras da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais 
de Matriz Africana, instalada na Assembleia Legislativa em junho. No 
ato de instalação da frente, a deputada destacou o difícil momento para 
os povos de matriz africana, vítimas de perseguição e discriminação. 

Entre os primeiros encaminhamentos da frente estão a realização 
de uma audiência pública sobre a questão da terra, do território e da 
territorialidade, a discussão da privatização do Mercado Público de Porto 
Alegre e também a discussão sobre a lei do Conselho do Povo Negro.

Foto: Celso Bender, Assembleia Legislativa

EM DEFESA DOS POVOS DE RELIGIÃO 
DE MATRIZ AFRICANA

Articulada em conjunto com o Sindisaúde-RS e a Associação dos 
Funcionários do Grupo Hospitalar Conceição, a Frente Parlamentar 
em Defesa dos Trabalhadores da Saúde atua na defesa dos direitos 
dos trabalhadores do setor da saúde, que vêm sofrendo com péssimas 
condições de trabalho, baixos salários, atrasos no pagamento, direitos 
trabalhistas desrespeitados e assédio moral. A Frente se soma na luta pela 
melhoria das condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores e contra 
a má gestão e as terceirizações, que pioram tanto o trabalho quanto a 
qualidade do atendimento do serviço público de saúde à população.

SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PASSA PELA 
VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES



Algumas demandas que chegam ao nosso mandato são encaminhadas 
por meio de audiências públicas. Elas são propostas por Luciana Genro 
nas Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa. As audiências 
mobilizam diversos deputados e promovem o debate dentro e fora do 
Parlamento gaúcho. As primeiras audiências públicas ocorridas por 
iniciativa do nosso mandato foram:

A difi culdade de acesso a medicamentos especiais na Farmácia do Estado 
foi tema de audiência solicitada na Comissão de Direitos Humanos. Após 
a audiência, Luciana Genro protocolou o projeto de lei 190/2019, que cria 
mecanismos para uma maior transparência na relação das Farmácia do 
Estado com seus usuários. A iniciativa foi construída em conjunto com as 
associações de pacientes que dependem de medicamentos, para garantir aos 
usuários o direito de saber a quantidade de remédios disponíveis, o motivo da 
ausência no estoque e acompanhar a situação do processo de compra.

TRANSPARÊNCIA NA FARMÁCIA
DO ESTADO



A conclusão da Ponte do Costa já se tornou uma novela para a 
população da cidade de Piratini. A estrutura está 80% pronta, mas 
as obras estão paradas. Em abril, a deputada Luciana Genro presidiu 
uma audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar do 
assunto, reunindo autoridades do município e do governo do Estado. 
A demanda chegou até ela através de Pedro Stein, liderança dos 
pequenos agricultores de Piratini. A audiência pública esclareceu que 
o problema para a conclusão da obra é uma divergência nos valores 
dos aditivos cobrados pela empresa Traçado ao DAER - situação que 
ainda segue pendente, inviabilizando a continuidade dos trabalhos.

CONCLUSÃODA PONTE DO COSTA 
EM PIRATINI/RS

Relatos indignantes e emocionados marcaram a audiência pública 
sobre a situação dos contratados e dos trabalhadores em educação 
demitidos em licença-saúde no RS. Luciana Genro foi uma das 
proponentes da audiência, realizada em parceria com o CPERS. Foi 
encaminhado a solicitação de uma reunião imediata com a PGE para 
levar a demanda e uma representação no TCE sobre a situação dos 
trabalhadores em educação.

CONTRATOS EMERGENCIAIS E 
DEMITIDOS EM LICENÇA-SAÚDE

O problema de obras atrasadas nas escolas estaduais foi 
debatido em uma audiência pública da Comissão de Educação 
da Assembleia Legislativa.  Dezenas de diretoras e professoras 
expuseram os problemas das instituições, que incluem desde 
demandas de infraestrutura, como falta de quadras cobertas e 
de planos de prevenção contra incêndios até a perda da verba do 
Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) 
destinada para reformas nos colégios.

OBRAS ATRASADAS NAS ESCOLAS



Nosso mandato tem um compromisso com a defesa da 
comunidade LGBT. Luciana Genro é presidente da Comissão Especial 
para Análise da Violência contra a População LGBT na Assembleia 
Legislativa. A Comissão tem quatro meses para percorrer em 
audiências públicas e visitas técnicas diversas cidades do Estado 
para verifi car com órgãos de segurança, prefeituras municipais e 
movimentos sociais como têm sido tratados os casos de violência 
contra LGBTs. Ao fi nal deste período, apresentaremos um relatório, 
onde iremos compilar os dados recolhidos e propor políticas públicas 
de combate ao preconceito e à violência contra a população LGBT. 

VIVA A DIVERSIDADE: COMISSÃO ESPECIAL 
ANALISA VIOLÊNCIA CONTRA LGBTS



Canoas

Madre Pelletier

Porto Alegre

de Porto Alegre
Cadeia Pública

Santa Maria

São Leopoldo

Charqueadas
Guaíba

Pelotas



A deputada Luciana Genro não deixa de estabelecer diálogo com o 
governo, mesmo sendo oposição. O primeiro diálogo foi com o próprio 
governador Eduardo Leite, antes da deputada assumir o mandato. A 
parlamentar já levou as demandas de moradia, do combate à violência 
contra a mulher, dos trabalhadores da saúde, dos servidores com 
baixos salários e do hip hop para os secretários de cada pasta.



A deputada Luciana Genro intermediou uma reunião das 
voluntárias da Casa de Referência da Mulher – Mulheres Mirabal 
e do Movimento de Mulheres Olga Benário com a secretária do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), Leany Lemos. Entre 
os assuntos da reunião, estiveram a regularização do serviço de 
acolhimento oferecida pela Mirabal e a regularização do uso da 
casa, ainda em um impasse entre prefeitura e governo do Estado. 
A Mirabal recebe mulheres vítimas de violência encaminhadas 
pela Delegacia da Mulher e pela Defensoria Pública do Estado sem 
o apoio do poder público. A deputada Luciana Genro conseguiu 
aprovar na Comissão de Segurança e Serviços Públicos da 
Assembleia Legislativa um requerimento para realização de 
audiência pública sobre a situação do coletivo Mulheres Mirabal.

ESTAMOS NA LUTA PELA 
REGULARIZAÇÃO DA MIRABAL

A deputada Luciana Genro acompanhou uma comitiva de 
moradores da Casa do Estudante Universitário Aparício Cora de 
Almeida (Ceuaca) de Porto Alegre em reunião com o secretário 
estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos Catarina Paladini 
para tratar da situação envolvendo o imóvel que abrigava os alunos. 
A moradia estudantil é um direito dos estudantes de baixa renda e 
não há como aceitar que a Ceuaca seja extinta.

MORADIA ESTUDANTIL



Os motoristas de aplicativos convivem com o medo. Trabalham 
sem saber se voltarão para casa vivos. A violência contra esta 
categoria tem aumentado em Porto Alegre, com cada vez mais casos 
de motoristas assassinados por pessoas que entram em seus carros 
como passageiros através dos aplicativos. Por isso a deputada Luciana 
Genro e o vereador Roberto Robaina, ambos do PSOL, intermediaram 
uma reunião entre representantes dos motoristas e o vice-
governador Ranolfo Vieira Júnior, que também é secretário estadual 
de Segurança Pública. Os condutores solicitaram apoio do governo ao 
projeto de lei 010/19 apresentado pelo Roberto Robaina na Câmara 
de Porto Alegre, que obriga os aplicativos de transporte (Uber, 99, 
Cabify etc.) a cadastrar os usuários que optarem pelo pagamento em 
dinheiro, solicitando RG e foto do passageiro, além de uma senha de 
acesso para solicitar o serviço. A medida é uma demanda dos próprios 
motoristas, que lutam por sua aprovação.

SEGURANÇA AOS MOTORISTAS 
DE APLICATIVOS



A deputada estadual Luciana Genro e os rappers e coordenadores 
do movimento Embolamento Cultural, Tiry e Bronx, se reuniram 
com a secretária Estadual de Cultura, Beatriz Araujo, para solicitar 
o apoio do governo do Estado para a realização da Semana Estadual 
do Hip Hop, iniciativa existente por lei há 10 anos, mas que nunca 
obteve o apoio do poder público para a sua realização.

APOIO À SEMANA DO HIP HOP

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores da 
Saúde, a deputada estadual Luciana Genro reuniu-se com a secretária 
estadual da Saúde, Arita Bergmann, para tratar, conjuntamente 
com representantes de sindicatos e de trabalhadores da saúde, 
sobre os salários atrasados dos servidores, a falta de transparência 
dos repasses aos hospitais e municípios e as condições precárias de 
trabalho e estrutura nas instituições de saúde do RS.

SAÚDE, SALÁRIOS ATRASADOS E ATRASO 
NOS REPASSES AOS HOSPITAIS



As extinções das fundações foram um verdadeiro crime cometido 
contra o Rio Grande do Sul, contra a ciência, a tecnologia e o 
desenvolvimento do Estado.

Os deputados Luciana Genro, Luiz Fernando Mainardi e Juliana 
Brizola iniciaram uma frente de trabalho para tratar da situação das 
fundações extintas pelo governo Sartori. A iniciativa tem como objetivo 
consultar funcionários sobre os efeitos das extinções e elaborar um 
diagnóstico sobre o real impacto econômico da medida, que hoje mostra 
não ter se passado apenas de discurso para justifi car as extinções.

Os parlamentares acreditam que é possível retomar os serviços 
desenvolvidos pelas fundações, que são essenciais para orientar 
políticas públicas e privadas. Por isso, estão visitando as antigas 
fundações para levantar dados, verifi car a situação e mostrar ao atual 
governo que Sartori cometeu um grave erro. 



Antiga Fundação de Economia 
e Estatística, a FEE hoje é o 
departamento homônimo, ligado 
à Secretaria de Planejamento. 
Dos trabalhos mais importantes 
interrompidos na FEE estão a medição do PIB e o encerramento 
da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED). A extinção destas 
iniciativas não gerou economia ao Estado, já que a primeira 
segue recebendo recursos do governo por meio de uma empresa 
terceirizada e a segunda era realizada com verbas do governo federal.

FEE

No Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor (IPVDF), 
ligado à extinta Fepagro, os deputados puderam comprovar os riscos 
para a pesquisa agropecuária gaúcha. A extinção da Fepagro impactou 
na captação de recursos do instituto, com a perda da autonomia para 
a realização de contratos com financiadores externos, impedindo a 
ampliação dos estudos e comprometendo a evolução das pesquisas.

FEPAGRO

A situação da CIENTEC - a 
Fundação de Ciência e Tecnologia 
do Estado é uma das mais 
estarrecedoras. Os prédios do que 
já foi um centro de excelência de 
serviços prestados para a indústria 
gaúcha hoje estão abandonados, 
formando um verdadeiro espaço 
fantasma. Os laboratórios estão sem funcionários, com equipamentos 
estragando sem a manutenção de especialistas, e servidores da mais 
alta graduação acadêmica desempenhando funções de vigilância 
patrimonial e sem poderem realizar sua principal função.

CIENTEC



A luta das mulheres ganha destaque no mês de março, sendo o 
8 de março historicamente lembrado pelo martírio das operárias 
de Chicago. Nos últimos anos, a defesa dos direitos das mulheres 
pauta o debate político e na sociedade durante o ano todo. Em 
artigo publicado no jornal Zero Hora, em 15 de março, a deputada 
Luciana Genro escreve sobre as lutas do feminismo, do feminismo 
antirracista conectado com as lutas da classe trabalhadora, além de 
relembrar o assassinato - ainda sem esclarecimento quanto a seus 
mandantes - da vereadora Marielle Franco. 

Historicamente março é o mês das mulheres. Mas nos últimos anos 
a pauta das mulheres tem tomado conta dos debates políticos o ano 
todo. A explicação deste fenômeno é que as mulheres vêm ganhando 
força e não aceitam mais caladas serem vítimas de discriminação, da 
violência, do assédio. As mulheres têm se tornado feministas. 

O feminismo ainda é mal compreendido por muitos setores da nossa 
sociedade. Muitos acham que ser feminista é ser o oposto de machista. 
Não é. Feminismo é a ideia radical de que as mulheres são seres 
humanos tão merecedoras de respeito e dignidade quanto os homens. 

É NECESSÁRIO 
SER FEMINISTA



Infelizmente ainda precisamos de um movimento para afirmar o 
óbvio. Precisamos do feminismo porque as mulheres ainda ganham 
menos do que os homens, ainda são vistas como propriedade dos 
homens, espancadas e mortas pelo simples fato de serem mulheres. 
Ainda são assediadas e constrangidas nos seus empregos, nos meios 
de transporte, nas ruas. 

Em 2018, com o movimento #EleNão, a força das mulheres ganhou 
as ruas. Uma hashtag que saiu das redes e virou palavra de ordem no 
mundo real. Bolsonaro ganhou, mas nós, de certa forma, também. 
Ganhamos força e consciência, nos politizamos, conquistamos 
unidade e garra para seguir negando o autoritarismo e o patriarcado. 

Este mês de março é marcado pelo histórico dia 8, eternizado pelo 
martírio das operárias de Chicago, e também pelo recente dia 14, 
quando se completou um ano da execução de Marielle Franco. 

Lutamos por um feminismo antirracista, que acolha as mulheres 
negras, lésbicas, bissexuais e transexuais, conectado com as lutas da 
classe trabalhadora. Felizmente uma nova geração de mulheres vem se 
formando feminista. Se antes era raro encontrar uma mulher que se 
identificasse como feminista, hoje é muito comum. Apoiando-se nas 
conquistas das que vieram antes, as jovens feministas vêm ganhando 
o mundo. E vamos seguir sendo feministas até que toda a forma de 
opressão seja eliminada e assim tenhamos uma democracia real.



Por iniciativa da deputada Luciana Genro, foi criado o Corredor 
Marielle Franco na Assembleia Legislativa do RS na véspera da 
execução da vereadora completar um ano.

“É inadmissível que ainda não saibamos quem mandou matar 
Marielle e por qual motivo. Estamos há um ano lutando por justiça e 
exigindo respostas. Este corredor é um ato simbólico que ajudará a 
manter viva a memória de Marielle e de suas lutas”, disse Luciana Genro.

A deputada teve o apoio dos colegas e vizinhos de sala no quarto 
andar do Parlamento, os deputados Rodrigo Maroni (Podemos) e 
Juliana Brizola (PDT).

CORREDOR
MARIELLE FRANCO

Foto: Guilherme Santos



O projeto da Mina Guaíba é um projeto altamente danoso ao meio 
ambiente, com ameaça de contaminação do solo e da água, à produção 
de arroz orgânico e à moradia do Assentamento Apolônio de Carvalho 
e do Loteamento Guaíba City. A exploração da mina de carvão a 
céu aberto é um projeto da Copelmi, previsto para ser instalado às 
margens do Delta do Jacuí, entre Charqueadas e Eldorado do Sul. Como 
o Jacuí deságua no Guaíba, a mina ameaça também as populações e 
o abastecimento de Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita. Luciana 
Genro escreveu um artigo publicado no Sul 21 em 29 de março 
explicando os riscos que a mina traz para a população e solicitou, junto 
a outros deputados, a suspensão do licenciamento ambiental à Fepam 
e ao Ministério Público Estadual e Federal e a realização de audiências 
públicas nas cidades vizinhas, em parceria com o vereador Roberto 
Robaina (PSOL), de Porto Alegre, e outros parlamentares.

MINA DE CARVÃO 



Uma mina de carvão a céu aberto a 535 metros do Parque Estadual 
Delta do Jacuí e a 240 metros de uma área de preservação ambiental. 
Este é o projeto que a Copelmi está tentando viabilizar junto à FEPAM. 
Um complexo de 4.373 hectares, o que equivale a 6.124 campos de 
futebol. Será a maior mina de carvão do Brasil. Se autorizada, ela 
vai operar por 23 anos, produzindo uma quantidade assustadora 
de resíduos na beira do rio Jacuí, que é responsável por 84,6% do 
volume de água do nosso Guaíba. Além do risco ambiental, o projeto 
vai desalojar 282 pessoas, entre moradores do loteamento Guaíba 
City e de um assentamento que é o segundo maior produtor de arroz 
orgânico do Brasil.

A própria promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, 
Ana Marchesan, afirmou que a mina é um empreendimento de 
alto impacto ambiental pois afeta cursos de água, vegetações e 
habitações. Todos os municípios banhados pelo delta do Jacuí 
estarão sujeitos a esse impacto, principalmente Porto Alegre, 
Canoas, Eldorado do Sul, Charqueadas e Nova Santa Rita. Mas, 
estranhamente, a única audiência pública para debater o projeto foi 
convocada na cidade Charqueadas. Em nenhuma outra cidade há 
previsão de realização de audiência pública muito embora a água da 
nossa capital pode vir a ser afetada. Mais de 80% do volume de água 
do Guaíba vem do Jacuí, um colapso dessa mina poderia poluir toda a 
região do Delta do Jacuí, inviabilizando o fornecimento de água para 
toda a Região Metropolitana e cidades do entorno.

Temos a certeza de que esse tema precisa ser cuidadosamente 
analisado. Diversas irregularidades e problemas estão sendo identificados 
no estudo de impacto ambiental por isso queremos ampliar o debate. Em 
Porto Alegre, o vereador Roberto Robaina, que é o líder da oposição, está 
capitaneando esse processo. Os vereadores estão solicitando que haja uma 
audiência também em Porto Alegre para debater o tema, a fim de que a 
Capital se aproprie de toda essa problemática.

MINA DE CARVÃO: 
PERIGO À VISTA



Eu e o deputado Edegar Pretto pedimos a suspensão do 
processo de licenciamento ambiental ao Ministério Público 
Federal e ao Ministério Público Estadual. Nos reunimos com 
representantes do assentamento que produz arroz orgânico, e 
solicitamos à Comissão de Saúde e Meio Ambiente, juntamente 
com outros deputados que também se somaram à iniciativa, que 
se debata o assunto nessa comissão.

Embora saibamos que este tipo de mina não é igual a de Mariana e 
Brumadinho, sabemos que o carvão tem um alto potencial poluente. 
E vimos, naquelas tragédias, como uma mina pode simplesmente 
destruir uma cidade e centenas de vidas. Não podemos correr 
nenhum risco.



O governador Eduardo Leite descumpriu a própria palavra. Durante 
a campanha, Leite garantiu que realizaria a consulta à população sobre 
a venda da CEEE, da CRM e da Sulgás. Só que na prática fez totalmente 
diferente. Vamos seguir defendendo o patrimônio público e os 
servidores estaduais. Essa história de que privatizar vai salvar o Estado 
e de que o funcionalismo é o culpado pela crise do RS não é nova e 
vimos que já no governo Britto não funcionou; só serviu pra aumentar 
a crise do Estado. Leia os dois artigos da Deputada Luciana Genro sobre 
o assunto, publicados na Zero Hora. 

PLEBISCITO

O projeto do governador Eduardo Leite que extingue a necessidade 
de plebiscito para privatização da CEEE, da CRM e da Sulgás 
foi aprovado na última terça, dia 02 de abril, na Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Em breve, a proposta 
poderá ser levada ao plenário, que dará o veredito final.

Vários argumentos sustentam o meu posicionamento contrário 
às privatizações. Mas, desta vez, eu não quero focar no mérito da 
proposta, se a venda das nossas estatais é correta ou não. Eu quero 
ressaltar o absurdo que é um governo propor, e trabalhar com todas 
as suas forças, para que seja cassado o direito da população de decidir 

QUEM TEM MEDO DE 
DEMOCRACIA?



sobre o destino do patrimônio público.

A Constituição Estadual assegura à população gaúcha o 
direito de decidir previamente sobre a transferência do controle 
acionário ou alienação das nossas estatais. Essa medida existe para 
proteger o nosso patrimônio de decisões precipitadas e interesses 
momentâneos. Em um Estado em que nenhum governador foi 
reeleito, a importância da preservação desse mecanismo é evidente.

Algumas pessoas sustentam que Eduardo Leite ganhou o poder 
de decidir quando foi eleito. Eu considero esse argumento pífio. Essa 
premissa é incompatível com a forma como ocorrem os processos 
eleitorais, com a nossa frágil democracia. E, muitas vezes, esse 
argumento é usado como desculpa por pessoas que na verdade são 
contrárias a democracia direta e ao aumento do poder de controle do 
Estado pela própria população.

Além disso, eu tenho certeza que boa parte da população não sabe 
o que está em jogo. Não sabe, por exemplo, que estaremos abrindo 
mão do controle de setores estratégicos do Estado, como a energia e 
mineração. Arrisco a dizer também que milhares de gaúchas e gaúchos 
sequer sabem que o governo está propondo vender nossas empresas.

Por isso eu defendo a manutenção do plebiscito. Instrumento 
democrático para assegurar que uma medida desta magnitude seja 
de amplo conhecimento público e resultado de debate profundo. 
É uma tentativa de amenizar arrependimentos futuros. Certa ou 
errada, pelo menos a decisão será coletiva e mais consciente.



Não é certo fazer com 
o patrimônio público o 
que ninguém faz com o 
patrimônio privado. 

Vocês já viram alguém 
autorizar a venda de uma 
casa ou uma empresa sem debater as condições do contrato? Impossível. 
Todo processo de venda ou aquisição é acompanhado de acordos específicos 
sobre responsabilidades, ônus, bônus etc.

Contrariando essa lógica, o governo Leite está pedindo a autorização 
dos deputados para privatizar a CEEE, Sulgás e CRM através de projetos 
genéricos que não especificam a modelagem de privatização que ele 
pretende promover. Além disso, não é apresentada nenhuma informação 
sobre se será o governo do Estado ou a empresa adquirente que ficará 
responsável pelos passivos trabalhistas e pelo pagamento dos ex-
autárquicos. Também não se sabe se será exigida alguma responsabilidade 
para com os servidores ou se eles ficarão sujeitos a demissões imediatas. 
Sem a especificação dessas regras não podemos saber quem será 
beneficiado com a indenização de cerca de R$ 8 bilhões que a CEEE 
provavelmente receberá da União.

Diante disso, nós do PSOL, junto com as bancadas do PDT e do PT, 
protocolamos uma emenda conjunta ao projetos apresentados pelo 
governo. Somos contra as privatizações mas queremos que ao menos a 
Assembleia fiscalize e decida sobre a modelagem que será adotada para 
cada empresa, através de projeto de lei que deve conter também a análise 
das informações contábeis, patrimoniais, financeiras, tributárias, legais e 
trabalhistas dos passivos e passivos potenciais.

Todas as bancadas que assinam a emenda são contra as privatizações. 
Acreditamos que o melhor para o Rio Grande do Sul não é se desfazer 
dessas empresas, principalmente por atuarem em áreas estratégicas como 
energia, mineração e fornecimento de gás. Mas se o projeto for aprovado nós 

CHEQUE EM BRANCO, NÃO!



A deputada estadual Luciana Genro (PSOL) apresentou nesta segunda-
feira (18) um recurso para proibir a entrega da medalha do Mérito 
Farroupilha ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) proposta por 
Ruy Irigaray, também do PSL. As Informações são do site Sul21.

A solicitação da parlamentar é para que a entrega seja analisada 
no plenário da Assembleia Legislativa, não apenas na Mesa Diretora, 
onde já foi aprovada. O recurso poderá ser analisado nesta terça-feira 
(19). “A medalha não é apenas um reconhecimento da Mesa ou do 
deputado proponente, é um reconhecimento do parlamento como 
um todo”, disse Genro.

“Além de defender o fechamento do STF, Eduardo Bolsonaro é um defensor 
do torturador Brilhante Ustra, por isso vejo como inadmissível a concessão da 
mais alta honraria do parlamento gaúcho”, completou a deputada do PSOL.

A medalha do Mérito Farroupilha é a mais alta homenagem do parlamento 
gaúcho e, geralmente, é concedida a quem fez contribuições na sociedade. Ela 
é votada na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Reprodução de matéria da Revista IstoÉ

LUCIANA GENRO QUER BARRAR 
MEDALHA PARA EDUARDO BOLSONARO

queremos garantias mínimas para os trabalhadores e também evitar que 
o Estado fique com todos os ônus e as empresas adquiram apenas o bônus, 
coisa nada incomum na história das privatizações das empresas gaúchas.
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