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Para esta terça-feira, a previsão indica
sol e nuvens durante o dia em Vale do 
Sol, com períodos de nublado e chuva 
a qualquer hora. Em Vera Cruz e Santa 
Cruz do Sul, deve ser chuvoso durante 
o dia e a noite, podendo acumular até 
55 milímetros de chuva. Amanhã, quar-
ta-feira, a intensidade da chuva pode 
diminuir, porém o dia todo deve ser de 
garoa e chuva fraca. Quinta-feira, dia 23, 
deve ser  chuvoso com uma leve queda 
nas temperaturas. As informações da 
previsão abaixo têm como referência 
o município de Vera Cruz, porém sem 
grandes alterações para toda a região.

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Nublado com possibilidade 
de garoa de manhã, chuva 

à  tarde e à  noite.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 18 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Nuvens bem carregadas, 
chuvoso durante o dia e à 

noite.

TEMPERATURA
Mínima: 13 graus
Máxima: 18 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Sol com muitas nuvens, 
períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 10 graus
Máxima: 15 graus

Probabilidade de chuva: 
80%
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QUINA 4977 - acumulou
02-04-31-43-66

QUINA 4978 - acumulou
04-07-32-33-40

LOTOFÁCIL 1815 
03-06-07-10-11-12-13
14-15-18-19-20-21-24-25

DUPLA SENA 1937 - acumulou
1º sorteio: 09-10-11-38-41-49
2º sorteio: 08-18-21-27-35-47

MEGA-SENA 2152 - acumulou
26-29-36-49-50-59

LOTOMANIA 1970
06-08-09-25-28-30-37-48-51-57
59-62-63-72-73-81-83-84-90-98

LOTERIA FEDERAL 05389 
1º prêmio: 75170
2º prêmio: 42280
3º prêmio: 21903
4º prêmio: 74402
5º prêmio: 52853

Popular
3718-1294
De 18 a 25/05 

Poupança
Até 16/05 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,1019
Turismo - R$ 4,3200

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 20/05/2019

Jusante: 11,17 metros
Montante: 15,10 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Cheia: 18/05
Minguante: 26/05 
Nova: 03/06 
Crescente: 10/06

TERÇA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2019

SERVIçOS

Seleção da Havan começa amanhã
SANTA CRUZ

Bastante aguardado em 
Santa Cruz do Sul, o processo 
de seleção de pessoas para tra-
balharem na unidade Havan 
terá início nesta quarta-feira, 
dia 22, a partir das 8 horas. 
O anúncio foi feito na tarde 
de ontem, após reunião entre 
o diretor de Recursos Hu-
manos da empresa, Aurélio 
Paduano, representantes do 
SINE e secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico 
e Turismo, César Cechinato. 
A loja ficará à margem da 
BR-471, entre as ruas Olaria 
e Manaus, no bairro Schultz. 

Com o intuito de propor-
cionar mais conforto, a Prefei-
tura de Santa Cruz irá ceder 
o Pavilhão Central do Parque 
da Oktoberfest para a distri-
buição de senhas. Após isso, 
as pessoas já terão uma data 
para darem procedimento à 
seleção e serem entrevistadas 
na Agência FGTAS/SINE. Ao 
todo, serão disponibilizadas 

150 vagas. Mas, nesta primei-
ra etapa, serão selecionadas 
85 pessoas que passarão por 
treinamento em outra loja da 
Havan. As demais vagas serão 
preenchidas próximo ao perío-
do de inauguração.

O processo de seleção, que 
contempla homens e mu-
lheres de todas as idades, se 
estende até a sexta-feira e a 
expectativa é de que mais de 
mil pessoas frequentem o pa-
vilhão apenas na quarta-feira. 
A Agência FGTAS/SINE fica-
rá responsabilizada para fazer 
a distribuição de senhas. É 
necessário que os candidatos 
tenham disponibilidade para 
trabalhar nos fins de semana 
e também para realizar treina-
mento em outra filial da rede, 
além da idade mínima de 18 
anos e ensino médio comple-
to. Simpatia, dinamismo, ini-
ciativa, vontade de trabalhar 
em equipe e disposição para 
o atendimento ao público são 
requisitos exigidos pela Ha-
van para preencher as vagas. 
Além de salário compatível 
com as funções, a empresa 

oferece benefícios como vale-
transporte, vale-alimentação e 
Programa de Participação nos 
Resultados (PPR).

O diretor de Recursos Hu-
manos da Havan, Aurélio 
Paduano, destacou que todas 
as pessoas que frequentarem 
o parque irão receber senhas 
e não há necessidade das 
pessoas chegarem antes das 
8 horas da quarta-feira. “Não 
há necessidade de madrugar. 
Todas as pessoas vão receber 
senhas e passar pela triagem 
do SINE”, comenta.

SELEçÃO NO SINE
No SINE, a cada dia, 50 

pessoas passarão pela triagem 
no período da manhã e 50 à 
tarde. Após isso, a Havan fará 
uma seleção para levantar en-
tre 400 e 600 candidatos que, 
após isso, passam por uma 
nova seleção com a gerência 
da loja. Quem se dirigir ao 
Pavilhão Central deve le-
var apenas o documento de 
identidade, além de retirar a 
senha. Já no SINE será preciso 
levar currículo e carteira de 
trabalho.
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