
QUINA 4980
02-09-34-35-50

QUINA 4981 - acumulou
12-35-47-57-61

MEGA-SENA 2153 
08-13-28-31-32-33

LOTOMANIA  1971 - acumulou
01-04-05-07-15-21-23-25-26-27
28-34-44-45-67-69-78-87-92-99

LOTOFÁCIL 1817
01-04-07-09-10-11-14
15-16-17-18-21-22-23-24

LOTERIA FEDERAL 05390 
1º prêmio: 25170
2º prêmio: 58355
3º prêmio: 38315
4º prêmio: 56200
5º prêmio: 45081

Popular
3718-1294
De 18 a 25/05 

Sanar 
3718-2175
De 25 a 01/06 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 21/05 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,0402
Turismo - R$ 4,2600

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

Milho 60kg - R$ 29,95 
Soja 60kg - R$ 69,42 
Arroz 50 kg - R$ 43,84
Feijão 60kg - R$ 156,47 
Leite litro - R$ 1,26 
Boi vivo kg - R$ 5,20 
Suíno kg - R$ 3,37 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 23/05/2019
Jusante: 10,52 metros
Montante: 14,95 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

PREVISÃO DO TEMPO
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Para hoje, sexta-feira, a previsão 
indica uma manhã chuvosa com 
aberturas de sol à tarde e pancadas 
de chuva que vão até a noite. Espe-
ra-se um acúmulo de 25 milímetros 
de chuva no dia. Amanhã, sábado, o 
amanhecer deve ser mais gelado, com 
mínima de 8 graus em Vera Cruz e San-
ta Cruz, e 7 graus em Vale do Sol. Domin-
go, dia 26, não dever ser muito diferente 
quanto as temperaturas, ambos os dias, 
devem ser sem chuva. Até segunda-feira, 
as temperaturas já podem se elevar um 
pouco e a chuva deve retornar, acumu-
lando até 40 milímetros. A indicação da 
previsão abaixo tem como referência o 
município de Vera Cruz, porém sem gran-
des alterações para toda a região.

SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 8 graus

Máxima: 19 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 9 graus
Máxima: 21 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 21 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 24 E 25 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

O procedimento de retirada 
de senhas para a seleção da 
Havan foi suspenso em Santa 
Cruz. O motivo é a alta procu-
ra pelas 85 primeiras vagas de 
emprego oferecidas pela loja 
para a unidade do município. 
Com isso, não haverá mais 
agendamento de entrevistas 
na Agência SINE. A informa-
ção foi confirmada pela analis-
ta de recrutamento de seleção 
da Havan, Maristane Ribeiro. 
Para quem está com entrevista 
marcada, nada muda.

Desde quarta-feira, mais de 
mil pessoas já agendaram o 
primeiro processo de triagem, 
o que fez com que a rede de 
lojas ampliasse o atendimen-
to diário para 70 entrevistas. 
Até semana que vem, outros 
profissionais do Recursos Hu-
manos da Havan devem estar 
município a fim de cumprir 
toda a demanda de entrevis-
tas, que seguirão até o fim do 
mês na agência local e, muito 
provavelmente, com uma 

força-tarefa a ser realizada no 
Parque da Oktoberfest, no dia 
1º de junho.

Apesar disso, a empresa 
salienta que seguirá receben-
do currículos, tanto no SINE 
quanto no Pavilhão Central. 
Esses currículos serão anali-
sados e chamados para entre-
vistas nos próximos meses, 
conforme critério da empresa. 
A ideia é, após o período de 
treinamento dos 85 contrata-
dos, escolher entres esses currí-
culos os outros 55 profissionais 
que irão atuar na unidade 
santa-cruzense.

DEU FILA
995 pessoas retiraram senha 

no primeiro dia de seleção. 
Moradora de Linha Santa 
Cruz, Maria Eduarda de Lima 
Salgueiro, de 20 anos, foi a 
primeira. Ela chegou às 18 
horas de terça-feira e dormiu 
no Pavilhão Central. Desem-
pregada há quase um ano, a 
jovem disse que o mercado 
de trabalho está muito difícil e 
que a oportunidade de empre-
go na Havan despertou grande 
expectativa.

Alta procura faz Havan 
suspender agendamentos

SANTA CRUZ

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br


