
QUINA 5033  - acumulou
11-16-64-75-77

QUINA 5034 
12-18-26-48-56

MEGA-SENA 2174 - acumulou
10-15-34-36-56-60

LOTOMANIA 1991 - acumulou
07-18-22-24-31-35-43-53-56-57
61-63-67-70-77-81-90-91-92-97

LOTOFÁCIL 1847 
01-02-03-05-07-08-09
14-15-17-18-19-20-23-24

LOTERIA FEDERAL 05410
1º prêmio: 42709
2º prêmio: 50796
3º prêmio: 69058
4º prêmio: 53060
5º prêmio: 92759

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

Farmalar 
9 9657-2929
De 03 a 10/08 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 28/07 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,8173
Turismo - R$ 3,9600

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

Milho 60kg - R$ 32,20 
Soja 60kg - R$ 68,79 
Arroz 50 kg - R$ 42,56 
Feijão 60kg - R$ 136,76 
Leite litro - R$ 1,26
Boi vivo kg - R$ 5,56
Suíno kg - R$ 3,63 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 1º/08/2019
Jusante: 14,28 metros
Montante: 16,47 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Nova: 01/08 
Crescente: 07/08 
Cheia: 15/08
Minguante: 23/08

PREVISÃO DO TEMPO
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Para esta sexta-feira, a previsão 
indica sol, com pancadas de chuva 
de manhã e muitas nuvens à tarde. 
À noite, tempo firme. Em Vera Cruz 
e Santa Cruz as temperaturas devem 
ficar entre 7 e 15 graus, já em Vale do 
Sol deve ser um pouco mais gelado, 
ficando entre 3 e 9 graus. O acúmulo de 
chuva do dia deve ser de aproximada-
mente 10 milímetros na região. Já o final 
de semana, deve ser de tempo seco. 
Sábado deve amanhecer com geada 
em toda região. Isso pode se repetir no 
domingo e na segunda-feira 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.

SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. As nuvens au-

mentam de tarde.

TEMPERATURA
Mínima: 4 graus
Máxima: 15 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

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

Não chove.

TEMPERATURA
Mínima: 5 graus

Máxima: 16 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

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

Não chove.

TEMPERATURA
Mínima: 8 graus
Máxima: 21 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 2 E 3 DE AGOSTO DE 2019
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Trilha de Jeep inicia hoje

Vera-cruzense leva o pódio

SANTA CRUZ

CORRIDA

Santa Cruz respira o clima 
de adrenalina, diversão e mui-
to barro neste fim de semana, 
com a 22ª Trilha do Jeep. O 
evento, organizado pelo Jeep 
Club do município, ocorre nos 
dias 2 e 3 de agosto, no Parque 
de Eventos. São esperados 
cerca de 250 jipeiros.

Tudo começa hoje, às 16 ho-
ras, com a recepção dos jipei-
ros e abertura das inscrições. 
Os 150 primeiros inscritos 
ganharão kit com pulseira, ca-
misa polo, bolsa térmica, café, 
lanche e almoço. Às 19 horas 

será servido coquetel com 
chope. Haverá rampa para 
descarregar, local para acam-
pamento, além de banheiros 
com chuveiros. No sábado, 
às 7 horas, café colonial para 
os trilheiros. Após, saída para 
a aventura, que deve durar 
mais de seis horas. Ao meio-
dia haverá lanche, valorizan-
do a culinária típica. A trilha 
segue em uma fazenda com 
1,2 mil hectares e contará com 
equipes de resgate, além de 10 
tratores espalhados pela área 
para casos de emergência.

No domingo, dia 28 de 
julho, o vera-cruzense Heider 
Rosado, 52 anos, participou 
da 2ª Meia Maratona Interna-
cional do Mercosul, realizada 
entre as cidades de Rivera, 
no Uruguai, e Santana do 
Livramento, no Rio Grande 
do Sul. Em solo uruguaio, 
ele percorreu 21.097 metros, 
ultrapassando a linha de 
chegada após 1h32min de 
prova. O tempo lhe rendeu o 

primeiro lugar no pódio, na 
categoria masculina 50 a 54 
anos e um troféu, além da 17ª 
posição na colocação geral.

Segundo o competidor, o 
tempo que atingiu na prova 
ficou dentro do esperado. 
“Nos primeiros 10 mil metros 
consegui correr com bastante 
velocidade, dali pra frente, 
como havia muitas subidas, 
tive que apostar na resistên-
cia”, conta Heider.


