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RENOVAÇÃO 
no estado e no país

Os candidatos preferidos de Vera Cruz foram os eleitos pelo Rio Grande e 
pelo Brasil no domingo. Em ambas as esferas, novos partidos no comando
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ELEIÇÕES

Jair Bolsonaro assumirá o Palácio do Planalto e Eduardo Leite, o Piratini, a partir de 1º de janeiro

A VOTAÇÃO PARA

PRESIDENTE

GOVERNADOR

CANDIDATO
Jair Bolsonaro
Fernando Haddad

Votos brancos/nulos

CANDIDATO
Eduardo Leite
José Ivo Sartori

Votos brancos/nulos

VERA CRUZ
8.796 votos (60,75%)
5.683 votos (39,25%)

467 / 954

VERA CRUZ
7.739 votos (55,03%)
6.323 votos (44,97%)

617 / 1.221

SANTA CRUZ
51.725 votos (66,78%)
25.729 votos (33,22%)

2.836 / 4.766

SANTA CRUZ
36.701 votos (48,74%)
38.598 votos (51,26%)

3.185 / 6.532

VALE DO SOL
3.425 votos (52,93%)
3.046 votos (47,07%)

276 / 421

VALE DO SOL
3.705 votos (58,93%)
2.582 votos (41,07%)

337 / 544

57.797.466. Esse é o número 
de eleitores que escolheu Jair 
Bolsonaro para ser o novo 
presidente do Brasil. O mili-
tar da reserva foi eleito, em 
segundo turno, após derrotar 
Fernando Haddad. O petista 
fez 47.040.859 votos, mais de 
10 milhões a menos que o can-
didato do PSL, que propaga 
a mudança que o país clama. 
Em percentual, Bolsonaro fez 
55,13% e Haddad 44,87%.

No Rio Grande do Sul, o 
atual governador estava no pá-
reo tentando permanecer por 
mais quatro anos. Não conse-

guiu. José Ivo Sartori  perdeu 
para Eduardo Leite, um dos 
governadores mais jovens da 
história gaúcha. Aos 33 anos, 
o tucano já foi vereador e pre-
feito de Pelotas. Este ano, can-
didatou-se ao Piratini. Venceu. 
Fez, no domingo, 3.128.317 vo-
tos, contra 2.705.601 de Sartori. 
Em percentual, isso representa 
53,62% contra 46,38%. Leite, 
durante toda a campanha, se 
mostrou como o candidato 
da renovação e da mudança, 
defendendo, principalmente, 
três áreas: saúde, educação e 
segurança.

LEITE EM VERA CRUZ 
E VALE DO SOL
Para o Governo do Estado,  

Vera Cruz e Vale do Sol opta-
ram por Eduardo Leite. Já ha-
via sido a escolha em primeiro 
turno. Já Santa Cruz do Sul 
mudou de lado. Em 7 de ou-
tubro, o tucano recebeu mais 
votos. No último domingo, o 
gringo, de Caxias do Sul, foi 
quem liderou as urnas na terra 
da Oktoberfest. A diferença 
foi enxuta: 1.897 votos. Há 
poucos dias, o prefeito Telmo 
Kirst havia sinalizado apoio à 
reeleição de Sartori.

CAMPANHA BEM-ME-QUER
O HVC lança a campanha retornável Bem-me-quer, fazer 

o bem é fácil. Sabia que os resíduos recicláveis podem se 
transformar em recursos para o Hospital Vera Cruz? O que 
você pode doar: lacres de alumínio, garrafas pet, latinhas 
de alumínio, tampinhas de refrigerante, água mineral, re-
médio, produtos de beleza, produtos de limpeza, suco, leite, 
isotônico, iogurte, etc.

Sua doação pode ser deixada nas escolas municipais 
de Vera Cruz, ou então pode ser entregue diretamente na 
recepção do Hospital Vera Cruz, nas segundas-feiras, das 8 
às 18 horas. Todos os resíduos arrecadados serão vendidos 
e os recursos repassados ao HVC.

DOAÇÃO
O HVC agradece a vera-cruzense Norma Franke, pela 

doação de equipamentos de limpeza à casa de saúde. Dona 
Norma, carinhosamente assim chamada pelos amigos, é 
exemplo de dedicação e solidariedade. Ajuda o Hospital Vera 
Cruz há muitos anos e está sempre envolvida com ações de 
cunho social.

RIFA DE NATAL
O Hospital Vera Cruz, através dos parceiros Premiére 

Viagens, Sul Peças, Bonnenberger Materiais de Construção, 
Central Materiais Elétricos, Hidráulicos e Acabamentos, Hello 
Modas, Josi Modas, Afubra, Ótica Diniz, Sandro Pneus Auto 
Center, Gasima, Lúcia Wink, Sicredi e RS Pinturas - está or-
ganizando a Rifa de Natal. Serão 3 mil números e 15 lindos 
prêmios. Contamos com o seu envolvimento na venda destas 
rifas. Ajude o Hospital Vera Cruz e mobilize sua equipe de 
trabalho e amigos. Até sexta-feira as rifas estarão prontas 
para serem comercializadas. Na próxima edição divulgare-
mos os prêmios!

Nível de poluição assusta
NO PAÍS E NO MUNDO

Um relatório divulgado nesta segunda-feira, dia 29, pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra que 93% das 
crianças e adolescentes respiram ar com nível de partículas 
finas acima do que é considerado recomendável para a 
saúde. A situação é mais grave em algumas regiões do mun-
do, como a Ásia e a África, e também nos países de renda 
média e baixa. No Brasil, a OMS estima que 50 mil pessoas 
morrem por ano de doenças relacionadas à poluição do ar. 
Quase 10% da população do país ainda queima madeira 
para cozinhar, o que contribui para a exposição à poluição.


