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QUINA 4799 - acumulou
10-37-48-64-74

QUINA 4800 
08-26-56-61-72

LOTOFÁCIL 1723
01-02-04-06-07-10-11
12-13-14-17-18-19-21-22

DUPLA SENA 1852 - acumulou
1º sorteio: 10-14-16-20-28-34
2º sorteio: 03-06-07-13-14-48

MEGA-SENA 2087
02-18-19-23-34-53

LOTOMANIA 1909
04-07-10-18-20-21-27-28-33-36
42-49-51-53-54-69-73-81-84-94

LOTERIA FEDERAL 05327
1º prêmio: 16145
2º prêmio: 76147
3º prêmio: 37912
4º prêmio: 07820
5º prêmio: 75574

Farmalar - 99657-2929
De 13 a 20/10 

Poupança
Até 11/10 - 0,3715%
( p a ra  d e p ó s i t o s  a  p a r t i r  d e 
04/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$  3,7398
Turismo - R$ 3,8900

Milho 60kg - R$ 37,55 
Soja 60kg - R$ 80,26 
Arroz 50 kg - R$ 44,13 
Feijão 60kg - R$ 139,72 
Leite litro - R$ 1,26 
Boi vivo kg - R$ 4,67 
Suíno kg - R$ 3,06 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS

HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

Um compadre disse pro outro:
- Por que tanta gente na sua 
casa, alguém morreu?
- Sim, minha sogra. O burro 
deu um coice nela.
- Então todas pessoas que 
estão aqui conhecem a sua 
sogra?
- Não, querem comprar o burro.

Fui na lanchonete e perguntei 
se o salgado era de hoje.
- Não, é de ontem.
- E como faço pra comer o de 
hoje?
- Volte amanhã!

A terça-feira amanhece com 
sol na maior parte do Rio Gran-
de do Sul. As máximas chegam 
a 30 graus. No entanto, na 
quarta-feira (17) a previsão é 
de chuva.

Crescente: 16/10
Cheia: 24/10
Minguante: 31/10
Nova: 07/11

QUARTA-FEIRATERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 

tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 31 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há 

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 17 graus
Máxima: 30 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia, com chuva

 a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Criançada eufórica no dia delas
Festival organizado pelo Rotary Club envolveu mais de mil pessoas junto ao ginásio do Parque de Eventos
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Brinquedos infláveis atraíram atenção de crianças e adolescentes

Samira foi a primeira da fila

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

diversão

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 15/10/2018

Jusante
9.20m

Montante
14.30m

A ansiedade para brincar 
nos infláveis era grande. De 
aproveitar o pula-pula e a 
piscina de bolinhas também. 
Samira Leres, de 6 anos, che-
gou cedo, antes mesmo da 
hora marcada para o início 
do Festival da Criança, e 
garantiu o primeiro lugar 
na fila. O coração da menina 
batia mais forte a cada novo 

brinquedo montado. “O que 
eu gosto mesmo é aquele ali”, 
apontando para o mais alto 
entre os infláveis. E assim que 
a turma do Rotary Club, orga-
nizadora do evento, liberou a 
passagem, ela correu. Tirou 
os calçados e subiu no topo 
do brinquedo pra escorregar 
com velocidade. No rosto, a 
tradução do que é a alegria.

Os amigos de Samira tam-
bém chegaram cedo. Davi, de 
10, Teylor, de 11, e Arthur de 
12, não viam a hora de apro-
veitar a tarde de diversão. Já 
marcaram presença no ano 
passado e o evento do dia 12 
de outubro é compromisso 
marcado no calendário. “Que-
remos brincar em todos”, dis-
se Davi, mas que representa a 
opinião do quarteto de amigos 
que mora no bairro Araçá, 
pertinho do ginásio do Parque 
de Eventos, onde foi realizado 
o Festival.

TRABALHO SOCIAL
É com parcerias que o Ro-

tary Club consegue propor-

cionar este momento de lazer 
aos vera-cruzenses. Conforme 
a entidade, cerca de 1.100 pes-
soas passaram pelo ginásio 

na sexta. Dessas, 600 crianças 
que, além de brincarem, pu-
deram  aproveitar os lanches, 
o suco e o refrigerante.


