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Cresce mobilização para proteger prédio da MAESA 
O deputado Alceu Barbosa (PDT) acompanhou a comitiva caxiense que esteve na audiência com 
o Secretário Estadual da Cultura, Luís Antônio Assis Brasil, e que poderá resultar no tombamento 
histórico do prédio da antiga Metalúrgica Abramo Eberle S.A. (Maesa), no bairro Cristo Redentor, 
em Caxias do Sul. “O secretário ficou entusiasmado com a possibilidade e reconheceu a 
importância [...]

Pedágios esquentam debate no programa Pampa Boa Noite 
O deputado estadual Alceu Barbosa (PDT), 2º secretário da mesa diretora da Assembleia 
Legislativa, foi um dos convidados de Paulo Sérgio Pinto no programa Pampa Boa Noite, da Rede 
Pampa, exibido nesta quarta feira (13), ao vivo, às 18h10min com transmissão para todo o Estado. 
Estiveram presentes o ex-deputado Adroaldo Streck; o analista de [...]

Congratulação ao novo Bispo de Caxias do Sul 
O Deputado Alceu Barbosa congratulou-se com a comunidade caxiense e com a região abrangida 
pela Diocese de Caxias do Sul, que, desde ontem, dia 06 de julho, tem um novo bispo diocesano: 
Dom Alessandro Rufinoni, há um ano bispo coadjutor da mesma diocese. Dom Alessandro nasceu 
no dia 26 de agosto de 1943, em [...]

Audiência para tratar de reconhecimento de comunidade 
remanescente de quilombo do Burgo 

O deputado estadual Alceu Barbosa (PDT), 2º secretário da Mesa Diretora da Assembleia, deverá 
solicitar à presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da 
Assembleia Legislativa, deputada Juliana Brizola, a convocação de uma audiência pública com a 
finalidade de promover uma avaliação do movimento dos quilombolas em Caxias do Sul, onde o 
[...]

Visita de Jaquirana 
José Claudio Pereira, secretário Municipal da Fazenda; Elisa Trevisan Rauber, secretária 
Municipal da Educação; Jeam Paim, da Somdosul; e Rone Guimaraes estiveram visitando o 
deputado Alceu Barbosa nesta quarta-feira. Eles desejam contar com a participação nas 
comemorações do aniversário do município e na Festa do Gaúcho, que serão realizados de 16 a 20 
de setembro [...]

Relatório da Viagem ao Vietnã 
  Os deputados Alceu Barbosa (PDT), Raul Carrion (PC do B), Heitor Schuch (PSB) e Marcelo 
Morais (PT) o coordenador da Bancada do PT, Joao Ferrer; o Presidente do IRGA, 
Claudio Pereira; o representante do Gabinete do Governador, Federico Fornazieri; e o professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Paulo Vizentini estiveram com o Governador Tarso 
Genro entregando o [...]

Pauta da Sessão Plenária 
O deputado Alceu Barbosa participou da reunião do Colégio de Líderes, na Sala da Presidência. A 
reunião, segundo informa Alceu, definiu a pauta da sessão plenária desta terça-feira (12): serão 
sete matérias, entre as quais o Projeto de Lei 172/2011, que estabelece as diretrizes para a 
elaboração da Lei Orçamentária (LDO) para 2012 no Estado. [...]

Hospitalidade & Belezas Naturais: São José dos Ausentes é 
destaque na capa de Zero Hora 

O Deputado Estadual Alceu Barbosa Velho (PDT) registrou da tribuna da Assembleia Legislativa, 
nesta quarta-feira (06.07), chamada de capa do jornal Zero Hora desta data, destacando os 
atrativos turísticos da terra natal dele, São José dos Ausentes. Sob o título “O Topo Glacial do Rio 
Grande”, o texto assinado por Humberto Trezzi à página 26 [...]

Encaminhadas reivindicações da CIC-Antonio Prado 
Resultado da reunião almoço “Tá na Mesa” da CIC de Antônio Prado, em que foi o palestrante, o 
deputado Alceu Barbosa (PDT) encaminha na capital as principais reivindicações dos empresários 
de Antônio Prado. Elas fazem parte do projeto “Avanti 2030”, que visa planejar e impulsionar o 
rumo empresarial do município nos próximos vinte anos. Dentre as principais [...]
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