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QUINA 4717 - acumulou
21-23-41-54-72

QUINA 4718 - acumulou
11-27-37-71-79

LOTOFÁCIL 1685 
01-02-03-05-06-07-11
12-14-16-17-19-21-22-24

DUPLA SENA 1810 - acumulou
1º sorteio: 01-05-23-25-36-39
2º sorteio: 02-15-25-36-37-44

MEGA-SENA 2057 - acumulou
10-13-20-37-38-54

LOTOMANIA 1881 - acumulou
00-02-21-22-25-27-29-45-46-55
60-64-66-70-74-79-89-93-95-96

LOTERIA FEDERAL 05299 
1º prêmio: 07252
2º prêmio: 02179
3º prêmio: 19479
4º prêmio: 02852
5º prêmio: 02103

Confiança - 3718-4013
De 07 a 14/07 

Poupança
10/07 - 0,5000%
11/07 - 0,5000%
12/07 - 0,5000%

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,8687 
Turismo - R$ 4,0700

Milho 60kg - R$ 34,98
Soja 60kg - R$ 73,69
Arroz 50 kg - R$ 38,13
Feijão 60kg - R$ 133,95
Leite litro - R$ 1,08
Boi vivo kg - R$ 5,01
Suíno kg - R$ 3,07

FARMÁCIA DE PLANTÃO

INDICADOR ECONÔMICO

LOTERIAS

HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

A mulher está na cozinha fri-
tando um ovo quando o ma-
rido chega e começa a gritar:
- CUIDADO! CUIDADO! JOGA 
MAIS ÓLEO! JOGA MAIS ÓLEO! VAI 
GRUDAR NO FUNDO! CUIDADO! 
VIRA, VIRA, ANDA! O SAL! NÃO 
ESQUECE O SAL!
A mulher, irritada com os ber-
ros, pergunta:
- Por que você está fazendo 
isso?! Você acha que eu não 
sei fritar um ovo?
E o marido responde:
- Isto é só para você ter uma 
ideia do que eu sinto quan-
do dirijo e você está do meu 
lado...

Nesta terça-feira o dia ama-
nhece cinzento na grande 
maioria das regiões do Rio 
Grande do Sul. As temperatu-
ras são mais baixas se compra-
das a da semana anterior, com 
mínimas de 6 e máximas de 13 
graus. A quarta-feira (11) é de 
clima seco, sem possibilidade 
de chuva. Na quinta-feira (12), 
o sol volta a aparecer, com má-
ximas que chegam a 18 graus.  
O dia promete ser seco, sem 
possibilidade de chuva.

Minguante: 06/07
Nova: 12/07
Crescente: 19/07
Cheia: 27/07

QUARTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Dia de sol, com nevoeiro 
ao amanhecer. As nuvens 

aumentam à tarde.

TEMPERATURA
Mínima: 7 graus

Máxima: 17 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 

de céu nublado. 

TEMPERATURA
Mínima: 6 graus

Máxima: 13 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Dia de sol, com nevoeiro 
ao amanhecer. As nuvens 

aumentam à tarde.

TEMPERATURA
Mínima: 8 graus

Máxima: 18 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Saúde tem doses contra sarampo
Quem está com as aplicações atrasadas ou ainda não está vacinado pode procurar unidades de forma gratuita
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Doses estão disponíveis

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

IMUNIZAÇÃO

PREVISÃO DO TEMPO

Desde 2016, o sarampo foi 
considerado uma doença er-
radicada no Brasil. O mesmo 
ocorreu com a poliomielite, em 
1990. Atualmente, o Brasil en-
frenta dois surtos de sarampo: 
em Roraima e no Amazonas. 
Além disso, há casos confir-
mados em outros três estados: 
Rio Grande do Sul, São Paulo 
e Rondônia. Já referente a po-
liomielite, apesar de não haver 
casos atuais, o Ministério da 
Saúde emitiu alerta devido 
à baixa vacinação contra a 
paralisia infantil, tendo em 
vista que mais de 300 cidades 
brasileiras não imunizaram 
nem a metade das crianças 
menores de um ano em 2017. 
Tem vacina em atraso? Não 
deixe de procurar as unidades 
de saúde locais.

IMUNIZAÇÃO
Em agosto, entre os dias 6 

a 31, haverá uma campanha 
nacional de vacinação, que 

visa trabalhar a imunização 
contra o sarampo e a pólio, 
adianta Daniela Schneider, 
responsável pelo setor de 
imunizações da Secretaria 
de Saúde de Vera Cruz. Até 
lá, igualmente as unidades 
de saúde do município vão 
dispor das vacinas. 

A população pode procu-
rar o Espaço Mamãe Criança, 
as ESFs e o posto de Linha 
Henrique D’Ávila para se 
imunizar dentro do horário 
de funcionamento. “Podemos 
ficar tranquilos, pois temos 

uma cobertura vacinal boa. 
Nós temos coberturas bem 
próximas dos 95% na grande 
maioria, mas nem todos os 
pais trazem os filhos em nossas 
unidades, levando para Santa 
Cruz”, explica Daniela.

A maioria das crianças e 
pré-adolescentes está na faixa 
etária protegida, segundo a 
enfermeira. “O que notamos é 
que têm adultos jovens (entre 
20 e 29 anos) que talvez tenha 
um percentual interessante a 
ser vacinado”, avalia. “Pes-
soas que talvez nunca mais 
procuraram o setor de imu-
nizações”, completa. 

Para a profissional, o tra-
AS DOSES DAS VACINAS

| Esquema vacinal contra o sarampo:
A primeira dose contra o sarampo é feita através da tríplice viral 
(que protege contra sarampo, caxumba e rubéola), aos 12 meses, 
ou seja, um ano. O reforço ocorre com a vacina tetra viral (sarampo, 
caxumba, rubéola e catapora), aos 15 meses.
| Esquema vacinal contra a poliomielite: 
A vacina contra a pólio é feita desde bebê. A primeira dose ocorre 
com dois meses, a segunda com quatro meses e a terceira dose, 
com seis meses, sendo injetável. Os reforços ocorrem aos 15 me-
ses e aos quatro anos, através das gotinhas.

balho agora é conscientizar 
os adultos. “Precisamos fazer 
com que eles entendam que a 
imunização não é uma coisa só 
para as crianças e que devem 
retomar sua carteira de vaci-
nação e colocar em dia”, frisa. 

QUEM ESTÁ IMUNE
São considerados vacinados 

contra o sarampo crianças de 
12 meses até 29 anos, que com-
provem duas doses da vacina 
tríplice viral. Pessoas de 30 a 
49 anos, que comprovem pelo 
menos uma dose e profissio-
nais da saúde, que comprovem 
duas doses. Quem não com-
provar, receberá pelo menos 
uma dose.


