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QUINA 4723 
08-20-31-40-41

QUINA 4724 - acumulou
14-17-30-48-58

LOTOFÁCIL 1688 - acumulou
01-03-04-05-06-07-08
10-13-15-19-21-22-24-25

DUPLA SENA 1813 - acumulou
1º sorteio: 03-14-18-23-43-46
2º sorteio: 05-09-12-27-34-43

MEGA-SENA 2059 - acumulou
04-05-36-40-44-56

LOTOMANIA 1883 - acumulou
01-08-13-18-26-31-37-38-39-42
47-49-52-53-57-63-67-70-73-83

LOTERIA FEDERAL 05301 
1º prêmio: 64856
2º prêmio: 00973
3º prêmio: 08164
4º prêmio: 54997
5º prêmio: 47212

Popular - 3718-1294
De 14 a 21/07 

Poupança
17/07 - 0,5000%
18/07 - 0,5000%
19/07 - 0,5000%

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,8508
Turismo - R$ 4,0600

Milho 60kg - R$ 35,01
Soja 60kg - R$ 76,29
Arroz 50 kg - R$ 39,11
Feijão 60kg - R$ 133,33
Leite litro - R$ 1,13
Boi vivo kg - R$ 5,03
Suíno kg - R$ 3,07

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS

HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

À noite, enquanto o marido lia 
o jornal, a esposa comentou 
com ele:
- Os nossos vizinhos, o casal 
que mora aí em frente, pa-
recem dois namorados. Eu 
tenho reparado ultimamente 
que ele, sempre que regressa 
à casa, traz um presente para 
a esposa. E, de manhã, ao sair 
para ir trabalhar, lhe dá sem-
pre vários beijos e abraços. 
Então querido, por que não 
fazes o mesmo?
- Querida, mas eu nem sequer 
conheço a mulher!

A terça-feira inicia com tempo 
fechado e grande possibili-
dade de chuva. As máximas 
chegam a 20 graus durante 
a tarde.
Na quarta-feira (18) o sol re-
torna, mas a chuva ainda per-
manece em algumas regiões, 
temperatura alta. A noite pro-
mete ser de tempo firme.
A quinta-feira (19) amanhece 
com sol entre nuvens no Esta-
do, porém a chuva retorna à 
noite. Clima abafado.

Nova: 12/07
Crescente: 19/07
Cheia: 27/07
Minguante: 04/08

QUARTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol, com pancadas de chuva 
de manhã e muitas nuvens à 
tarde. À noite, tempo firme.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 60%

Chuvoso durante o dia. 
À noite, pancadas 

de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 20 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com aumento de nuvens 
ao longo do dia. À noite ocor-

rem pancadas de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 80%

PREVISãO DO TEMPO

Inicia revitalização das quadras
Obras envolvem seis espaços em bairros vera-cruzenses destinados à prática de esportes
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No bairro Arco-Íris teve início, na semana passada, primeira obra

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

TEMPO AJUDOU

A chuva deu uma trégua 
e possibilitou que fossem 
iniciadas as obras de implan-
tação e modernização de seis 
quadras de areia em Vera 
Cruz. A primeira a ser revi-
talizada é a que fica junto da 
pracinha do bairro Arco-Íris, 
e começou na terça-feira da 
última semana. Além dessa, 
serão feitas obras em quadras 
localizadas nos bairros Boa 
Vista, Cipriano de Oliveira, 
Leopoldina, Conventos e Imi-
grante. O valor total das revi-
talizações é de R$ 264.697,93, 
com recursos do Ministério 
do Esporte e contrapartida 
da Prefeitura. A execução é 
da Casa Nova, vencedora da 
concorrência.

Em cada estrutura, explica 
a engenheira civil Bruna No-
ronha, funcionária da Prefei-
tura, é feito o nivelamento da 
quadra que vai receber areia 
nova, além da colocação de 
meio-fio, postes e alambrado 

para cercar a estrutura, com 
acesso possível em dois por-
tões. Ainda, Bruna explica 
que uma quadra será feita por 
vez, com previsão de obras 
entre uma e duas semanas 
para cada, dependendo das 
condições climáticas e da che-
gada de material. A próxima 
quadra a ser feita é no bairro 
Boa Vista.

Na visão do secretário mu-
nicipal de Cultura, Turismo e 
Esportes, Marcelo Henrique 
Carvalho, o investimento nas 
quadras de areia dos bairros 
era uma necessidade. A areia 
que existia nas estruturas era 
rala, faltava cercamento e, 
com isso, a prática esportiva 
estava reduzindo. Com a re-
vitalização, aposta ele, é dado 
novo incentivo para o esporte 
nos bairros, atraindo a juven-
tude para atividades sadias 
e de integração comunitária.

TORCIDA POR  ILUMINAÇãO
Ainda que investimentos 

em iluminação junto a estas 
quadras e praças não estejam 
previstos de imediato, quem 

vive nas proximidades torce  
pela segurança e pelo zelo dos 
moradores. É o caso de Geo-
vane de Souza, 29 anos, que 
trabalha junto com o pai na 
oficina defronte à pracinha do 
bairro Arco-Íris. Ele é vizinho 
da praça desde que nasceu e 
exalta que nos últimos anos, 
com instalação de academia 
ao ar livre, plantio de árvores 
e cuidados, muito fruto do 
engajamento da associação de 
moradores em parceria com a 
Prefeitura, o local está sendo 

melhor cuidado.
A revitalização da quadra, 

opina o jovem, é bem-vinda. 
Geovane alega que tem boa 
movimentação de crianças e 
jovens, inclusive em aulas de 
Educação Física de educandá-
rio próximo, mas faltava me-
lhores condições. “Acho que 
agora até vou voltar a jogar 
bola”, brinca ele, elogiando. E 
torce para que os moradores 
cuidem do local, pois é um 
incentivo ao esporte, ao lazer 
e à recreação da comunidade.


