
QUINA 4974  - acumulou
04-13-28-30-50

QUINA 4975 
48-73-76-77-80

MEGA-SENA 2151 - acumulou
02-14-18-29-36-38

LOTOMANIA 1969 - acumulou
01-08-10-16-17-20-22-35-38-48
56-59-62-64-67-80-81-84-94-98

LOTOFÁCIL 1814 
01-02-03-05-07-12-14 
15-16-18-19-21-23-24-25

LOTERIA FEDERAL 05388
1º prêmio: 2716
2º prêmio: 65001
3º prêmio: 27675
4º prêmio: 87895
5º prêmio: 57036

Confiança
3718-4013
De 11 a 18/05 

Popular
3718-1294
De 18 a 25/05 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 14/05 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,9962
Turismo - R$ 4,2100

INCC-M (abril 2019)
754,203 | Variação: 0,49%

Milho 60kg - R$ 29,91 
Soja 60kg - R$ 64,76
Arroz 50 kg - R$ 42,92 
Feijão 60kg - R$ 161,76 
Leite litro - R$ 1,25 
Boi vivo kg - R$ 5,20
Suíno kg - R$ 3,37 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 16/05/2019
Jusante: 12,00 metros
Montante: 15,53 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Crescente: 11/05 
Cheia: 18/05
Minguante: 26/05 
Nova: 03/06

PREVISÃO DO TEMPO

VALE 
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Para hoje, sexta-feira, a previsão 
indica sol com algumas nuvens. Não 
deve chover na região. Em Vale do 
Sol, os termômetros devem registrar 
de 9 a 19 graus. Já em Vera Cruz e 
Santa Cruz, deve ficar entre 16 e 24 
graus. No sábado, dia 18, o sol aparece 
mas as chuvas podem retornar, porém, 
sem grande intensidade. Isso deve se 
repetir no domingo, onde o acúmulo 
de chuvas não deve ultrapassar os 10 
milímetros. Na segunda-feira, dia 20, a 
chuva também deve ocorrer, e aos pou-
cos os termômetros devem sofrer uma 
queda. A indicação da previsão abaixo 
tem como referência o município de 
Vera Cruz, porém sem grandes altera-
ções para toda a região.

SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA

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

TEMPERATURA
Mínima: 17 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

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

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 23 graus

Probabilidade de chuva: 
75%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 17 E 18 DE MAIO DE 2019

jornalarauto instarauto jornalarauto.com.br

ACOMPANHE O GRUPO ARAUTO NA INTERNET

JORNAL

PORTAL

RÁDIO

portal arauto portalarauto portalarauto.com.br

arauto fm arautofm arautofm.com.br

Mega-operação contra o 
Aedes será neste sábado

ALERTA EM SANTA CRUZ

O estado de surto de den-
gue, no qual Santa Cruz 
do Sul se encontra, devido 
aos casos já confirmados da 
doença, levou o prefeito Tel-
mo Kirst a emitir na tarde de 
ontem decreto estabelecendo 
medidas permanentes de pre-
venção e controle da doença. 
Também, uma alteração na 
Lei 7.859, de 2017, que dispõe 
sobre o Programa de Preven-
ção e Combate ao Mosquito, 
será encaminhada à Câmara 
de Vereadores e vai impor 
penalidades mais severas a 
quem facilitar o surgimento 
de focos.

Até o momento, das 13 
notificações feitas pela Vi-
gilância Epidemiológica do 
município, cinco casos de 
dengue foram confirmados, 
três foram descartados, e 
cinco ainda aguardam pelos 
resultados do Laboratório 
Central do Estado (Lacen). 
Diante dessa situação, tem 
início agora uma verdadeira 
guerra contra o Aedes aegypti.

Pelo decreto, fica instituída 
uma força-tarefa de enfrenta-

mento, composta por agentes 
de saúde, de endemias e 
de Defesa Civil, fiscais de 
trânsito, Guarda Municipal, 
operários, motoristas, ser-
vidores da Ucefex e demais 
secretarias e entidades do 
Município. O Exército tam-
bém vai colaborar na ação.

A primeira atuação do 
grupo será amanhã, com uma 
mega-operação. Detalhes 
foram definidos em reuniões 
nesta semana, entre o secre-
tário municipal de Saúde, 
Régis de Oliveira Júnior, e 
o comandante do 7º BIB, co-
ronel Christian Augusto dos 
Santos Cravo.

Já com relação à alteração 
na lei, diferente do que acon-
tecia antes, quando o mora-
dor recebia prazo de três dias 
para se regularizar em casos 
de focos serem encontrados 
na sua residência, agora esse 
tempo não existe mais. Uma 
vez achado um foco, o mora-
dor recebe uma advertência 
e, em uma visita posterior, 
caso a situação se repita, ele 
será multado.


