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Para esta terça-feira, a previsão indica 
sol com aumento de nuvens a partir 
da tarde, mas não chove. Em Vera Cruz 
e Santa Cruz os termômetros devem 
registar temperaturas entre 5 e 15 graus. 
Já em Vale do Sol, deve ser um pouco 
mais frio, o amanhecer deve ficar pró-
ximo a 1 grau, com geada, e a máxima 
não deve passar dos 11 graus. O decorrer 
da semana deve ser de sol com nuvens. 
Não chove. Quarta e quinta-feira ainda 
pode gear em Vale do Sol. 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

Dia de sol com aumento de 
nuvens a partir da tarde. 

Não chove.

TEMPERATURA
Mínima: 5 graus

Máxima: 18 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 10 graus
Máxima: 22 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 13 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 
0%
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QUINA 5018 - acumulou
11-12-17-30-66

QUINA 5019 
32-41-45-53-66

LOTOFÁCIL 1839
01-03-04-06-07-08-09 
14-15-17-18-19-23-24-25

DUPLA SENA 1960 - acumulou
1º sorteio: 25-29-32-34-38-49
2º sorteio: 08-21-38-43-45-49

MEGA-SENA 2169 - acumulou
07-34-45-51-54-59

LOTOMANIA  1986 - acumulou
08-09-10-38-39-40-43-48-53-54
55-58-67-68-71-74-76-83-89-91

LOTERIA FEDERAL 05405 
1º prêmio: 68865
2º prêmio: 18128
3º prêmio: 67990
4º prêmio: 76409
5º prêmio: 44456

Popular
3718-1294
De 13 a 20/07 

Poupança
Até 11/07 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,7370
Turismo - R$ 3,8900

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

Milho 60kg - R$ 31,84 
Soja 60kg - R$ 70,69
Arroz 50 kg - R$ 43,56 
Feijão 60kg - R$ 145,33 
Leite litro - R$ 1,31
Boi vivo kg - R$ 5,48 
Suíno kg - R$ 3,54 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 15/07/2019

Jusante: 7,45 metros
Montante: 13,50 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

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

TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2019

SERVIÇOS

Iniciativa ocorreu
no sábado, dia 13, na 
Praça José Bonifácio. 
Comunidade doou 
roupas, calçados
e cobertores 

VERA CRUZ

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Olhar para o próximo 
e fazer algo para mu-
dar a realidade de 

quem precisa. Esse foi o objeti-
vo do varal solidário realizado 
no sábado, dia 13, das 9 às 16 
horas, na Praça José Bonifácio, 
em Vera Cruz. A iniciativa foi 
da vera-cruzense Kátia Muel-
ler Bergamaschi, que começou 
a mobilização pelas redes so-
ciais e de imediato recebeu o 
apoio da comunidade. 

De acordo com Kátia, cerca 
de 20 famílias carentes pas-
saram pela praça para retirar 
do varal roupas, calçados e 
cobertores. Dentre as opções 
para se aquecer nesse inver-
no, as mais procuradas foram 
casacos, blusões, calças jeans e 

de moletom, tênis e botas. Para 
a idealizadora, após o evento 
foi possível perceber algumas 
necessidades específicas do 
público, como o pedido por 
roupas masculinas. “Não tí-
nhamos muitas peças para os 
homens, pois a maior parte 
das doações eram femininas, 
tanto adultas como infantis”, 
conta. Para a próxima edição, 
que está sendo pensada para 
agosto deste ano, Kátia diz que 
irá se programar para atender 
essa demanda. 

A causa animal também foi 

beneficiada a partir da inicia-
tiva, que contou com doações 
de roupinhas, caminhas e 
rações. Os donativos foram 
repassados ao Conselho Mu-
nicipal de Proteção, Assistên-
cia e Tratamento de Animais 
(Compata), de Vera Cruz. Já 
as peças e os calçados que não 
foram retirados pelas famílias 
estão sendo guardados por 
Kátia para a próxima edição 
do evento. “Tem gente agora 
me pedindo doações e outros 
avisando que querem doar”, 
comemora.

Entre as peças mais procuradas, casacos e blusões

DIVULGAÇÃO

Varal solidário proporciona inverno
mais aquecido para cerca de 20 famílias


