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QUINA 4811 - acumulou
03-36-50-51-62

QUINA 4812  
01-09-39-42-56

LOTOFÁCIL 1729 
01-02-04-06-08-09-10
11-12-14-16-18-21-24-25

DUPLA SENA 1858 
1º sorteio: 04-11-14-22-26-46
2º sorteio: 11-14-23-45-47-50

MEGA-SENA 2092 - acumulou
11-13-15-17-22-27

LOTOMANIA 1913 -  acumulou
07-13-21-29-30-31-42-43-51-53
63-64-67-69-74-77-83-89-92-98

LOTERIA FEDERAL 05331
1º prêmio: 69635
2º prêmio: 06668
3º prêmio: 65220
4º prêmio: 15264
5º prêmio: 09947

Germânia Rodoviária 
3718-3243
De 27/10 a 03/11 

Poupança
Até 25/10 - 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$ 3,6546
Turismo - R$ 3,8500

Milho 60kg - R$ 36,45 
Soja 60kg - R$ 78,21
Arroz 50 kg - R$ 43,43 
Feijão 60kg - R$ 139,47 
Leite litro - R$ 1,24 
Boi vivo kg - R$ 4,68 
Suíno kg - R$ 3,10 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS

HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

- Mãe!
- O que foi, menino?
- Acho que queimei o café!
- Mas como?
- Sei lá, a água tá preta!

Na escola, a professora vai 
explicando:
- Se digo que fui rica é passa-
do. Então, Mariazinha se digo 
que serei diretora, o que é?
- Futuro, professora.
- E Joãozinho, se digo que sou 
bonita, é o quê?
- Mentirosa.

A semana inicia com sol e tem-
peraturas até 33 graus. Já  no 
decorrer da quarta-feira(31), 
a chuva retorna. Quinta-feira 
a instabilidade deve perma-
necer com menor intensidade.

Cheia: 24/10
Minguante: 31/10
Nova: 07/11
Crescente: 15/11

QUARTA-FEIRATERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

A chuva que chega durante a 
madrugada deverá se manter 

durante o dia e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há possi-

bilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 14 graus
Máxima: 33 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Nublado com chuva de
manhã. À tarde e à noite 

pode garoar.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 21 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Caminhada alerta para prevenção
Cerca de 80 pessoas, a maioria mulheres, participaram de ação alusiva ao Outubro Rosa na tarde de sexta-feira
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Grupo caminhou da Secretaria de Saúde até a Caixa D’Água

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

câncer de mama

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 29/10/2018

Jusante
6.80m

Montante
13.10m

Na praça, uma parada para realizar alongamentos

Outubro é o mês do mo-
vimento de conscientização 
sobre a prevenção ao câncer 
de mama. Para a secretária de 
Saúde de Vera Cruz, Lisea-
na Palma Flores, o Outubro 
Rosa destaca a importância 
da prevenção e a cada ano 
vem ganhando mais força. Ao 
longo deste mês vêm sendo 
realizadas ações alusivas ao 
movimento, que vão desde 
agendamentos de consultas, 
com horários diferenciados, 
palestras e atividades. Na 
tarde de sexta-feira, dia 26, 
servidores da área de saúde 
realizaram uma caminhada 
de sensibilização, que contou 
com a participação de repre-
sentantes da Liga Feminina 
de Combate ao Câncer e de 
mulheres da comunidade, 
somando cerca de 80 pessoas. 

Para Iraci da Silva Sehnem, 
de 58 anos, e Érica Nothaft, de 
74, participar da caminhada, 

além de possibilitar ver ami-
gas, é importante por focar na 
saúde. “Se prevenirmos, tere-
mos saúde por mais tempo”, 
reflete Érica.

O grupo que se reuniu em 
frente à Secretaria de Saúde 
percorreu as principais ruas da 
cidade, dando uma paradinha 
na Praça José Bonifácio para 
um alongamento, seguindo 
até a Caixa D’água. No local, a 
enfermeira do Centro de Aten-
ção Psicossocial Infantojuvenil 
(CAPS IJ), Cleusa Piovesan, 
falou sobre a importância 
do autoexame, realização de 
exames periódicos e o quanto 
é fundamental estar atenta a 
nódulos nas mamas. “Estamos 
aqui na Caixa D’Água, porque 
ela é uma referência. Peço que 
nos demos as mãos e a abra-
cemos como se estivéssemos 
abraçando todas as mulheres 
que não puderam estar aqui 
hoje”, pediu Liseana. Para a 
secretária, a caminhada repre-
sentou um momento de cari-
nho às mulheres de Vera Cruz.


