
NO ESTADO

· A POSSE DE EDUARDO LEITE
O governador eleito do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite, e o vice, Ranolfo Vieira Júnior, 
tomaram posse na terça-feira, em cerimô-
nia na Assembleia Legislativa. Leite entrou 
no plenário sob aplausos e, depois de assi-
nar o termo de compromisso e posse, iniciou 
seu primeiro discurso como governador. Em 
tom conciliador, destacou a superação de 
diferenças e prometeu esforços para lidar 
com a crise financeira do Estado. “É hora de 
romper de vez com a polarização inútil, com 
o confronto vazio, com a ideologização das 
pautas. Como se cultura fosse de esquerda 
e eficiência fosse de direita. Não são”, afir-
mou. Leite também mencionou os esforços 
para superar a crise financeira do Estado, 
que acumula dívidas e atrasa salários. “De 
fato, a real transformação da situação fiscal 
do nosso Estado só vai se dar por meio de 
reformas estruturantes que nós vamos 
consolidar nos primeiros 100 dias, e que 
serão objetos de profundo diálogo com os 
demais poderes, o Governo Federal, a socie-
dade gaúcha 
como um todo, 
o inadiável e 
insustentável 
ajuste fiscal so-
mente vai ser 
possível com o 
engajamento 
e o comparti-
lhamento de 
todos”, disse.
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NO VALE: SERVIçO DE CONVIVêNCIA CONfRATERNIZA

ESf DE LINHA HENRIQUE D’ÁVILA fECHADO

O Serviço de Convivência de Vale do Sol dos núcleos 
Centro, Faxinal de Dentro, Campos do Vale e Pinhal 
Trombudo realizou confraternização na quarta-feira, dia 
19 de dezembro. Cerca de 50 inscritos participaram de 
evento, que contou com atividades recreativas, ginca-
na e apresentação de maquetes confeccionadas pelos 
participantes durante os encontros. O Serviço de Convi-
vência, direcionado a crianças e adolescentes, é oferecido 
pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do 
município e conta com a participação de 100 inscritos 
com idades entres seis e 15 anos. A psicóloga e técnica 
responsável pelo serviço, Camila Deufel, e a oficineira 
e orientadora social, Tânia Elisabeth Conrad, realizam 
os encontros semanais em cada localidade dos núcleos. 
Interessados em participar das atividades em 2019 devem 
entrar em contato com o CRAS, através do telefone (51) 
3750-1148 ou 99722-1960.

As obras de ampliação e reforma da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), de Linha Henrique D’Ávila, no 
interior de Vera Cruz, impedem o atendimento no local 
por duas semanas. A partir de hoje, os usuários serão 
acolhidos no Posto de Saúde Central. O atendimento 
volta ao normal no dia 21 deste mês. O Município investe 
recursos próprios que ultrapassam R$ 145 mil na reforma 
e adequação de salas, além da ampliação do espaço em 
114 metros quadrados. A ESF da localidade, que fica junto 
ao complexo Juventude, foi credenciada no Ministério da 
Saúde em agosto do ano passado.

INTERNADOS HOSPITAL VERA CRUZ

INTERNADOS HOSPITAL VALE DO SOL

EM 03/01/2019

EM 03/01/2019

ESPAçO ABERTO

REPERCUTIU 

NO PAÍS

· O DISCURSO DO PRESIDENTE
Jair Bolsonaro foi empossado presidente 
do Brasil às 15h10min de terça-feira. 
Ele jurou “manter, defender e cumprir a 
Constituição, observar as leis, promover o 
bem geral do povo brasileiro e sustentar a 
União, a integridade e a independência do 
Brasil”. O mesmo foi feito por seu vice, Ha-
milton Mourão. Em seu primeiro discurso 
como presidente da República, Bolsonaro, 
em cerca de dez minutos, anunciou, sem 
detalhar, que fará reformas estruturantes 
e criará um círculo virtuoso de confiança 
na economia. Ele pediu o apoio do povo 
unido e do Congresso para reconstruir o 
país. Segundo ele, os “enormes desafios” 
poderão ser superados com a “sabedoria 
de ouvir a voz do povo”.

· E O DA PRIMEIRA-DAMA
A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, 
quebrou protocolo e fez discurso em 
Libras, no parlatório do Palácio do Pla-
nalto, antes mesmo do marido. Enquanto 
ela discursou, uma intérprete leu o texto 
do pronunciamento. As duas se emocio-
naram e choraram durante a cerimônia. 
“Gostaria de modo muito especial de di-
rigir-me à comunidade surda, às pessoas 
com deficiência e a todos aqueles que se 
sentem esquecidos: vocês serão valori-
zados e terão seus direitos respeitados. 
Tenho esse chamado no meu coração e 
desejo contribuir na promoção do ser 
humano”, afirmou.
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