Trabalho
para gerar

oportunidades e
desenvolvimento
para São Borja.
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ATRAÇÃO E INVESTIMENTOS

Durante a gestão do atual
governo, pelo menos R$ 10 bilhões
em novos investimentos entraram
em operação no Estado.
CNPJ: 31.182.699/0001-81 GRÁFICA 00000000000 TIRAGEM 00000000

REPRESENTAÇÃO

Com Biolchi na
Câmara e Sandra
Diniz na Assembleia
Legislativa, São
Borja ganha mais
representação.

O RIO GRANDE
É A NOSSA BANDEIRA.

Liderar é gerar consenso

para o crescimento
Reunir os melhores projetos
apresentados com seriedade para
estabelecer conexões capazes
de gerar oportunidades para o
desenvolvimento econômico e
social. Essa tem sido a prioridade do
deputado Márcio Biolchi em diversas
áreas de atuação nos governos dos
quais participou.
Natural de Carazinho, Márcio Biolchi
construiu uma vida pública marcada
pelo respeito, seriedade e por
conquistas para todo o Rio Grande
do Sul.
Com menos de 40 anos de idade,
já foi vereador, deputado estadual
e secretário de Estado em quatro
grandes áreas. Em 2014, elegeuse deputado federal com 120 mil
votos, num reconhecimento dos
gaúchos pelo trabalho realizado
como articulador nos últimos
anos, em parceria com municípios,
servidores públicos, empreendedores
e comunidades de todo o Estado.
Além de inúmeras iniciativas
realizadas em benefício de municípios,
Biolchi participou de importantes
mudanças administrativas
conduzidas pelo governo do Estado.

SANDRA DINIZ
• Suplente de vereadora em
São Borja e ex-presidente do
MDB do município.
• Atua na defesa dos direitos
da mulher na Associação de
Defesa dos Direitos da Mulher
e no Conselho Municipal das
Mulheres.

Sandra Diniz e Márcio Biolchi

• Defende a inclusão de jovens
e crianças, por isso investe
no social, com destaque para
o Projeto Social Cia de Teatro
Luz em Cena, que idealizou e
conduziu por 15 anos.
• Combateu o desemprego
como coordenadora da agência
Fgtas/SINE de São Borja, que
bateu recorde de inclusão de
pessoas com deficiência no
mercado de trabalho. Resultado
da articulação de parcerias
com instituições e programas
como o Jovem Aprendiz e o
Artesanato Gaúcho, gerando
oportunidades para os jovens
e valorizando os talentos da
nossa terra.
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Galileu Oldenburg

MISSÃO

Ser o deputado da inovação, que
trabalha pela qualificação dos
serviços e pela defesa de ações que
impulsionem o desenvolvimento
econômico e social.

VISÃO

O RIO GRANDE
É A NOSSA BANDEIRA.

Exercer um mandato em
favor do crescimento
sustentável do Rio
Grande do Sul e do
Brasil.

SARTORI 15 GOVERNADOR CAIROLI VICE JOSÉ FOGAÇA 151 SENADOR
SUPLENTES PASTOR PEDRO OLIVEIRA (PCS) E ANA LUCIA DE OLIVEIRA (MDB)
BETO ALBUQUERQUE 400 SENADOR
SUPLENTES ADRIANE CERINI (PR) E DAIANE DIAS (PSB)
COLIGAÇÃO RIO GRANDE NO RUMO CERTO
MDB • PSD • PSB • PR • PSC • PATRIOTA • PRP • PMN • PTC

VALORES

Inovação
Qualidade
Gestão moderna
Eficiência dos
serviços públicos

Fale conosco

51 995737380
marciobiolchi.com.br
marciobiolchi
deputadobiolchi

