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QUINA 4682 
03-05-18-31-36

QUINA 4683 - acumulou
21-26-27-28-50

LOTOFÁCIL 1664  
02-04-05-06-07-08-11 
13-15-16-17-18-20-24-25

DUPLA SENA 1790 - acumulou
1º sorteio: 02-07-12-16-26-46
2º sorteio: 09-11-19-35-41-48

MEGA-SENA 2042 - acumulou
14-22-29-32-33-35

LOTOMANIA 1867 - acumulou
03-05-10-15-20-38-39-45-50-53
57-60-64-72-77-79-85-86-96-99

LOTERIA FEDERAL 05285 
1º prêmio: 64835
2º prêmio: 75199
3º prêmio: 00356
4º prêmio: 11147
5º prêmio: 27610

Germânia Arco-Íris - 3718-1221
De 19 a 26/05 

Poupança
22/05 - 0,5000%
23/05 - 0,5000%
24/05 - 0,5000%

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,7140
Turismo - R$ 3,9100

Milho 60kg - R$ 34,95
Soja 60kg - R$ 76,50 
Arroz 50 kg - R$ 35,81 
Feijão 60kg - R$ 128,50 
Leite litro - R$ 1,03
Boi vivo kg - R$ 4,88 
Suíno kg - R$ 3,15 
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FASES DA LUA

Uma casamenteira procura 
Samuel para lhe propor seus 
serviços. Ele aceita e ela lhe 
mostra os dados de uma moça 
linda e jovem. Mas Samuel não 
se impressiona... 
- Sou um executivo e só com-
pro algo depois de ter experi-
mentado uma amostra. 
A casamenteira procura a 
moça e conta a exigência. E 
ela responde: 
- Eu também entendo de ne-
gócios. Não posso lhe man-
dar uma amostra, mas se ele 
quiser, lhe mando uma folha 
com dezenas de referências e 
recomendações.

A terça-feira começa com tem-
po seco na maioria das regiões 
do Estado, com máximas que 
chegam a 17 graus. O sol pro-
mete permanecer no decorrer 
de toda a semana, com tempo 
firme e sem possibilidade de 
chuva. No decorrer dos dias 
observa-se a mesma previ-
são: sol, com tempo ameno 
e sem chuvas. E, para o final 
de semana, o que se espera é 
tempo aberto, com muito sol 
e temperaturas mais baixas.

Nova: 15/05
Crescente: 22/05
Cheia: 29/05
Minguante: 06/06

QUARTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol o dia todo sem nuvens no 
céu. Noite de tempo aberto, 

ainda sem nuvens.

TEMPERATURA
Mínima: 5 graus

Máxima: 16 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Sol o dia todo sem nuvens no 
céu. Noite de tempo aberto, 

ainda sem nuvens.

TEMPERATURA
Mínima: 7 graus

Máxima: 17 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há 

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 7 graus

Máxima: 20 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Sábado de reflexão e economia
Lojas aderiram ao Feirão do Imposto, entregaram material informativo e deram desconto em alguns produtos
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Em Vera Cruz, teve bota cano longo com 31% de desconto

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

DE OLHO NOS TRIBUTOS

PREVISãO DO TEMPO

Só em 2018, até ontem, 
mais de R$ 900 bilhões em 
impostos foram recolhidos 
pelo Governo. O número as-
susta, ainda mais em tempos 
que tanto se fala em crise, 
desemprego e gente vivendo 
com alguns trocados. A fim 
de provocar uma reflexão nos 
brasileiros, a Confederação 
Nacional dos Jovens Empre-
sários (Conaje) organiza o 

Feirão do Imposto. O dia foi 
lembrado no último sábado 
e teve adesão do comércio 
local, instigado pela Ajevec. 
Renove, Casa das Tintas, 
Casa Flor, Armazém Papela-
ria, Cia do Papel, Beli e Guto 
Moda Infantil e Bonnenber-
ger Materiais de Construção 
participaram da ação. Eles 
venderam alguns produtos 
sem a incidência de imposto. 
No Posto RJ e no Posto HC 
teve distribuição de material 
informativo.

MAIS BARATO
Na Renove, por exemplo, 

as botas de cano longo esta-
vam saindo por um preço 
mais em conta. De acordo 
com André Kessler, a loja 
realizou uma pré-campanha 
durante a semana para saber 
qual item os clientes gosta-
riam de pagar menos. Na en-
trada do inverno, a bota foi 
a escolha. “Realizamos uma 
pesquisa e chegamos a uma 
média de imposto, somando 
estadual e federal, pago pela 

loja: 31%. Foi esse percentual 
que concedemos de desconto 
aos consumidores”, frisou o 
empresário, que julga im-
portante a fiscalização por 
parte dos brasileiros sobre 
a aplicação correta do valor 
cobrado em tributos. “Pre-
cisamos estar de olho. Que-
rer saber onde está sendo 
aplicado, por quem e como 
está sendo aplicado, em to-
das as esferas”, acrescentou 
Kessler.

APROVEITOU O DESCONTO
A chuva caía com força no 

sábado. Mas isso não inti-
midou aqueles que queriam 
aproveitar o Feirão do Im-
posto. O Centro de Vera Cruz 
estava movimentado. Teresa 
Siqueira foi uma das que pas-
sou pelo comércio. Não sabia 
do desconto, mas aproveitou 
para espiar uma bota nova. 
Também pudera, não é toda 
hora que tem promoção dan-
do 31% de desconto.

Perfume importado
78,99% 
Smartphone importado 
68,76% 

Maquiagem 
69,53% 

Gasolina
61,95% 

Moto (acima de 250CC) 
64,65%

COM MAIS IMPOSTOS


