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Vera Cruz, Santa Cruz e Vale do Sol optaram por Jair 
Bolsonaro para a presidência do país. A região, em 
grande parte, também. Dos 13 municípios do Vale do 
Rio Pardo, o candidato do PSL perdeu apenas em qua-
tro: Encruzilhada do Sul, Herveiras, Pantano Grande e 
Rio Pardo. No primeiro turno, Bolsonaro só perdeu em 
duas cidades: Encruzilhada e Herveiras. A comemora-
ção pela vitória se estendeu, em alguns lugares, pela 
madrugada. 

Desde esta segunda-feira, dia 29, os Postos de Saúde 
das localidades de Linha Ferraz e Linha Andréas contam 
com atendimento médico também no turno da tarde. Os 
atendimentos, até então realizados somente no turno 
da manhã, estão sendo reforçados pela Equipe Volante. 
Os dias da semana em que ocorrem os atendimentos se 
mantêm os mesmos: nas segundas e sextas-feiras para 
Linha Ferraz e quintas-feiras para Linha Andréas. A partir 
do mês de dezembro, também há previsão de que a 
localidade de Linha Henrique D’Ávila passe a receber os 
atendimentos da Estratégia da Saúde da Família (ESF), 
com médico em período integral (40 horas semanais).

A III Mostra Regional de Projetos está marcada para 
o dia 6 de novembro, nas dependências do Pavilhão 2 
do Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz. A solenidade 
de abertura acontecerá às 8h30min, juntamente com 
o lançamento do e-book dos projetos destaques 2016, 
com a temática Educar para a Sustentabilidade e pré-lan-
çamento do e-book 2017, com o tema Educar para criar 
possibilidades voltadas ao Empreendedorismo.  A Mostra 
Regional, que já está na 3ª edição, é uma promoção da 
6ª CRE e tem como objetivo mostrar à comunidade os 
trabalhos desenvolvidos pelas escolas da rede pública 
estadual de ensino, dos municípios de abrangência da 
coordenadoria.
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No estaDo

· goVerNo eDUarDo Leite
Durante o segundo turno, Eduardo Leite 
não permitiu que auxiliares e aliados 
discutissem eventuais nomes para uma 
futura equipe de governo. Embora lide-
rasse as pesquisas, não queria especula-
ções fora de hora. A provável equipe, a 
partir de janeiro, deve conter: Leonardo 
Busatto, para a Secretaria do atual se-
cretário da Fazenda de Porto Alegre. Ele 
foi indicado por Aod Cunha para assumir 
a mesma pasta no Governo do Estado;  
Lucas Redecker, eleito deputado federal, 
mas é citado como nome forte à Casa 
Civil; Tânia Moreira, jornalista com larga 
experiência em campanhas eleitorais. Ela 
é cotada para a Secretaria de Comunica-
ção; Paulo de Tarso Pinheiro Machado, 
ex-presidente da CEEE. Ele pode voltar à 
CEEE ou assumir outra pasta técnica no 
Piratini; Carlos Siegle, para a assistência 
social. Outros nomes, como Guilherme 
Pasin, Valdir Bonatto, Any Ortiz, Kevin 
Krieger e Ronaldo Santini são cogitados. 
Eles assumiriam cargos de relevância 
dentro do Piratini.

· “CaBeÇa ergUiDa”
Domingo à noite, em uma fala no hall do 
Hotel Intercity, em Porto Alegre, José Ivo 
Sartori disse estar honrado em “chegar 
ao final desta eleição não só com uma 
votação competitiva, mas de poder olhar 
para os gaúchos e gaúchas e para a mi-
nha família de cabeça erguida”. 

No PaÍs

· sUCesso a BoLsoNaro 
Derrotado no segundo turno, Fernando 
Haddad escreveu uma mensagem em sua 
conta no Twitter desejando sucesso ao 
presidente eleito, Jair Bolsonaro. “Presi-
dente Jair Bolsonaro. Desejo-lhe sucesso. 
Nosso país merece o melhor. Escrevo essa 
mensagem, hoje, de coração leve, com 
sinceridade, para que ela estimule o me-
lhor de todos nós. Boa sorte!”

· NoVo miNistro
O futuro ministro da Casa Civil, o depu-
tado federal Onyx Lorenzoni, defendeu 
ontem que a reforma da Previdência seja 
feita de uma única vez, para durar 30 
anos. “Quanto à questão da Reforma, eu 
defendo, mas aí é uma questão de uma 
leitura que tenho e que ainda está em 
processamento, eu defendo que se faça 
de uma única vez, lá quando ele já for 
o presidente e algo proposto para que 
dure 30 anos”, afirmou. No momento, há 
um projeto de reforma apresentada pelo 
atual presidente Michel Temer, na forma 
de emenda à Constituição, à espera de 
votação na Câmara dos Deputados. Mas a 
equipe de Bolsonaro não deve aproveitar 
o projeto. A proposta foi deixada de lado 
em fevereiro, depois que Temer decretou 
a intervenção federal no Rio de Janeiro. A 
legislação impede mudanças na Consti-
tuição durante a vigência da intervenção. 
No caso do Rio, a medida tem previsão de 
durar até 31 de dezembro deste ano.
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