
QUINA 5021 - acumulou
03-04-23-34-78

QUINA 5022 - acumulou
06-10-26-39-65

MEGA-SENA 2170 - acumulou
10-21-24-36-38-51

LOTOMANIA 1987 - acumulou
00-03-11-13-18-19-21-31-37-42
43-44-50-53-57-68-69-78-92-98

LOTOFÁCIL 1841
01-02-03-04-06-07-08
11-12-13-17-18-21-22-25

LOTERIA FEDERAL 05406 
1º prêmio: 93446
2º prêmio: 74821
3º prêmio: 10062
4º prêmio: 48120
5º prêmio: 55837

Popular
3718-1294
De 13 a 20/07 

Sanar 
3718-2175
De 20 a 27/07 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 16/07 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,7594
Turismo - R$ 3,9600

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

Milho 60kg - R$ 31,97 
Soja 60kg - R$ 70,00 
Arroz 50 kg - R$ 43,43 
Feijão 60kg - R$ 144,69 
Leite litro - R$ 1,26 
Boi vivo kg - R$ 5,54
Suíno kg - R$ 3,56

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 18/07/2019
Jusante: 7,62 metros
Montante: 13,68 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

PREVISÃO DO TEMPO

VALE 
DO SOL

VERA 
CRUZ

SANTA 
CRUZ DO 

SUL

SERVIÇOS

►

►

►

►

►

►

18ºC

22ºC
22ºC

5ºC

11ºC
11ºC

Para esta sexta-feira, a previsão 
indica sol e muitas nuvens durante à 
tarde e de noite, mas não chove. No 
sábado segue com sol entre nuvens, 
em Vale do Sol a mínima deve ser de 
9 graus e em Vera Cruz e Santa Cruz 
a mínima deve ficar na casa dos 14. 
Domingo, dia 21, as temperaturas devem 
se elevar um pouco mais e as nuvens 
aumentam na região, a máxima fica 
próxima dos 25 graus em toda região, 
não chove. Já na segunda-feira, o dia 
amanhece com sol entre nuvens  e os 
meteorologistas indicam chuva, porém 
não em grande volume. A indicação da 
previsão abaixo tem como referência 
o município de Vera Cruz, porém sem 
grandes alterações para toda a região.

SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 14 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Noite deve 

ser nublada.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 23 graus

Probabilidade de chuva: 
80%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 19 E 20 DE JULHO 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 vereador Mathias Ber-
tram protocolou uma denún-
cia no Ministério Público na 
terça-feira, dia 16, solicitando 
que a promotoria embargue 
o leilão de uma área da Coo-
perativa Mista de Fumiculto-
res do Brasil (Cooperfumos). 
Isso porque o imóvel, que 
integra o Parque de Eventos 
de Santa Cruz, foi doado 
pela Prefeitura em 2007 e, 
conforme o vereador - além 
de constar na lei aprovada 
nesse mesmo ano, parágrafo 
primeiro do artigo segundo 
- não pode ser alienado antes 
dos 20 anos do contrato, sob 
pena de voltar ao patrimônio 
do município.

De acordo com Bertram, o 
ato, além de ilegal, não está 
nos interesses da comunida-
de santa-cruzense. “Apesar 
de suspenso, não sabemos 
por quanto tempo ficará 
dessa forma, então o intuito 
dessa denúncia é solicitar 
ajuda ao Ministério Público 
para que possamos reverter 
essa situação, embargando o 
leilão e, se possível, impedir 

também a comercialização da 
área. Não podemos aceitar 
que um bem público doado 
vá a leilão para pagamento 
de dívidas da entidade be-
neficiada”, afirma.  Ainda na 
terça, o leilão foi suspenso.

O QUE DIZ A 
COOPERFUMOS
A reportagem do Portal 

Arauto entrou em contato 
com o advogado da Coo-
perfumos, Ricardo Silva. Ele 
explicou que a penhora do 
imóvel foi uma ordem judi-
cial e que a entidade contes-
tou a execução do processo 
pelo fato da área ser pública 
e, por isso, não pode ser pe-
nhorada. “Ingressamos com 
a suspensão do leilão, e agora 
cabe ao juiz a análise. A área 
deve ser liberada e uma ou-
tra forma de quitar a dívida 
deve ser encontrada”, disse.

O TERRENO
Localizado na ERS-412, 

em Santa Cruz, o terreno tem 
415.658m², mais de 41 hec-
tares com instalações e ben-
feitorias, entre elas, mais de 
4.000m² de área construída.

Vereador denuncia tentativa de 
leilão de área da Cooperfumos

AO MINISTÉRIO PÚBLICO


