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Para esta terça-feira, a previsão indica 
sol com pancadas de chuva de manhã 
e muitas nuvens à tarde e à noite. Quar-
ta-feira, dia 31, o dia deve amanhecer 
com bastante névoa, mas o sol volta a 
aparecer. Já na quinta-feira, o sol apare-
ce com aumento de nuvens no decorrer 
do dia e pancadas de chuva a qualquer 
hora. O acúmulo de chuva deve ficar 
próximo a 15 milímetros na região.  A  
sexta não deve ser muito diferente da 
quinta. A indicação da previsão abaixo 
tem como referência o município de 
Vera Cruz, porém sem grandes altera-
ções para toda a região.

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Dia de sol com algumas 
nuvens e névoa ao ama-

nhecer. Noite com nuvens.

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus

Máxima: 23 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Com chuva a 

qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 12 graus
Máxima: 19 graus

Probabilidade de chuva: 
80%

Sol, com pancadas de 
chuva de manhã. Muitas 
nuvens à tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 7 graus

Máxima: 12 graus
Probabilidade de chuva: 

90%
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QUINA 5030 - acumulou
05-18-28-70-75

QUINA 5031 - acumulou
33-35-50-54-73

LOTOFÁCIL 1845 - acumulou
03-04-05-06-08-10-11
14-15-17-18-19-20-21-23

DUPLA SENA 1966
1º sorteio: 06-29-30-33-34-47
2º sorteio: 01-02-10-29-36-40

MEGA-SENA 2173 - acumulou
02-09-42-44-48-50

LOTOMANIA 1990
02-03-06-10-12-25-31-35-42-43
50-57-61-66-69-74-75-80-86-88

LOTERIA FEDERAL 05409 
1º prêmio: 65789
2º prêmio: 24777
3º prêmio: 4885
4º prêmio: 12442
5º prêmio: 73345

Germânia Arco-Íris
3718-1221
De 27/07 a 03/08 

Poupança
Até 25/07 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,7780
Turismo - R$ 3,9800

INCC-M (julho 2019)
765,053 | Variação: 0,91%

Milho 60kg - R$ 32,07 
Soja 60kg - R$ 68,88 
Arroz 50 kg - R$ 42,29
Feijão 60kg - R$ 140,59 
Leite litro - R$ 1,26
Boi vivo kg - R$ 5,56 
Suíno kg - R$ 3,61 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 29/07/2019

Jusante: 14,55 metros
Montante: 16,77 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Minguante: 24/07 
Nova: 01/08 
Crescente: 07/08
Cheia: 15/08

TERÇA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2019

SERVIçOS

Incêndio atinge fábrica de barcos

Ala do Presídio de Candelária pega fogo

Fogo teria iniciado em uma lancha em construção

VERA CRUZ

MAIS INCÊNDIO

PORTAL ARAUTO
jornalismno@arautofm.com.br

Um incêndio atingiu o 
Presídio Estadual de Can-
delária na manhã do último 
sábado, dia 27. Segundo 
informações do Corpo de 
Bombeiros Voluntários do 
município, o sinistro foi 
registrado por volta das 

8h30min, na ala do regime 
semiaberto e se alastrou para 
mais locais do prédio. Havia, 
segundo os bombeiros, fogo 
em colchão. As causas estão 
sendo apuradas pela admi-
nistração do presídio e não 
houve feridos.

Os 40 apenados que esta-
vam no local no momento 
do ocorrido chegaram a 
ficar parte do fim de semana 
sem energia elétrica. Ontem 
foi realizada vistoria para 
posterior reparo na rede 
elétrica.

Um incêndio em uma fá-
brica de barcos chamou a 
atenção de Vera Cruz no fim 
da manhã de ontem. Era por 
volta de 11h30min quando o 
Corpo de Bombeiros Misto 
do município foi acionado 
para controlar as chamas no 
pavilhão da empresa, loca-
lizado na rua Ernesto Wild, 
próximo ao trevo da Kopp 
Tecnologia. A fumaça preta 
pôde ser vista do Centro da 
Capital das Gincanas.

Para conter o fogo, que 
teria iniciado em uma lancha 
que estava em processo de 
construção, foram necessá-

LUCAS BATISTA

rios 5,5 mil litros de água. 
Apesar do susto, ninguém 
ficou ferido. O fogo chegou a 
atingir, conforme os Bombei-

ros, uma parte do telhado do 
pavilhão. As circunstâncias 
do sinistro ainda são desco-
nhecidas.


