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Para hoje, terça-feira, a previsão indica 
sol o dia todo sem nuvens no céu em 
Vera Cruz e Santa Cruz. Já em Vale do 
Sol, o amanhecer pode ser com geada 
e as nuvens aumentam no decorrer da 
tarde. Quarta-feira, dia 10, o dia deve 
ser ensolarado e com uma leve eleva-
ção nas temperaturas, Vale do Sol ainda 
pode amanhecer com geada. A quinta 
também será de bastante sol. Na sexta-
feira as nuvens aumentam e pancadas 
de chuva devem ocorrer. A indicação 
da previsão abaixo tem como referência 
o município de Vera Cruz, porém sem 
grandes alterações para toda a região.

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Sol o dia todo sem nuvens 
no céu. Noite de tempo 

aberto ainda sem nuvens.

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus

Máxima: 23 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Sol o dia todo sem nuvens 
no céu. Noite de tempo 

aberto ainda sem nuvens.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde 

e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 17 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 
80%
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QUINA 5012 - acumulou
11-56-61-69-78

QUINA 5013 - acumulou
07-13-34-68-78

LOTOFÁCIL 1836
01-03-04-06-07-08-09
12-14-15-17-18-19-24-25

DUPLA SENA 1957 - acumulou
1º sorteio: 04-16-17-23-33-48
2º sorteio: 01-22-25-37-38-41

MEGA-SENA 2166 - acumulou
03-19-34-44-56-58

LOTOMANIA 1984
00-08-10-17-24-29-35-39-42-43
55-74-75-78-79-85-86-89-92-94

LOTERIA FEDERAL 05403 
1º prêmio: 22061
2º prêmio: 73556
3º prêmio: 1709
4º prêmio: 41013
5º prêmio: 82320

Confiança
3718-4013
De 06 a 13/07 

Poupança
Até 04/07 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,8200
Turismo - R$ 4,0300

INCC-M (junho 2019)
758,177 | Variação: 0,44%

Milho 60kg - R$ 31,79 
Soja 60kg - R$ 72,03
Arroz 50 kg - R$ 43,70
Feijão 60kg - R$ 144,67 
Leite litro - R$ 1,31 
Boi vivo kg - R$ 5,41 
Suíno kg - R$ 3,53 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 8/07/2019

Jusante: 7,75 metros
Montante: 13,70 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Crescente: 09/07 
Cheia: 16/07
Minguante: 24/07 
Nova: 01/08

TERÇA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2019

SERVIçOS

Evento reuniu cerca de 
cinco mil pessoas, de 
mais de 130 cidades, 
durante o sábado e 
domingo, em Santa 
Cruz do Sul

RELíqUIAS

MILENA BENDER
jornalismo@arautofm.com.br

Para os apaixonados por 
carros antigos, o Par-
que da Oktoberfest, em 

Santa Cruz, foi a opção neste 
final de semana. O 11º Encon-
tro Sul Americano de Carros 
Antigos e o 6º Encontro de Fus-
cas & Derivados reuniu cerca 
de cinco mil pessoas, de mais 
de 130 cidades do Rio Grande 
do Sul, além de catarinenses, 
uruguaios e argentinos.

Uma dessas pessoas foi 
o advogado Diogo Boos, de 
Novo Hamburgo. Juntamen-
te com a esposa, mais um 
grupo de amigos, amantes 
de relíquias automobilísticas 
e integrantes do Clube do 
Fusca, Clube da Kombi e o 
Top Classic da cidade, vie-

ram pela sexta vez ao evento 
expor os veículos, reencon-
trar e fazer amigos, além de 
apreciar as belezas da cidade 
e dos demais carros, é claro. 
“Gostamos muito daqui. É 
uma cidade bonita e acolhe-
dora, e o Parque da Oktober 
é um local perfeito para esses 
eventos. Para nós que gos-
tamos de pegar a estrada, 
temos a oportunidade de 
ver carros diferentes, achar 
peças para os carros que es-
tamos restaurando, além de 
fazer e reencontrar amigos, e 

inclusive convidá-los para o 
nosso encontro de carros, que 
ocorre em maio do próximo 
ano” afirma.

SUCESSO
Conforme Jaqueline dos 

Santos, uma das organiza-
doras do evento, o encontro 
foi sucesso total. “Superamos 
nossas expectativas. Reuni-
mos aqui mais de 600 carros, 
e um público de cerca de cin-
co mil pessoas, de cidades de 
todo o Estado, País, e até de 
fora. Estamos muito felizes 
com os resultados”, destaca.

Diogo Boos (terceiro da esq. para direita) com amigos

MILENA BENDER

Encontro reúne apaixonados por 
carros antigos no Parque da Oktober


