
QUINA 5039 - acumulou
13-16-28-40-56

QUINA 5040 - acumulou
20-29-50-51-72

MEGA-SENA 2176
08-23-25-39-43-44

LOTOMANIA  1993 
00-06-07-08-12-13-24-30-32-41
48-52-69-73-74-82-83-89-92-94

LOTOFÁCIL 1850 
04-05-07-10-11-12-14
15-16-18-20-21-23-24-25

LOTERIA FEDERAL 05412 
1º prêmio: 73771
2º prêmio: 62808
3º prêmio: 54470
4º prêmio: 61446
5º prêmio: 45214

Farmalar
99657-2929
De 03 a 10/08 

Schmitt 
3718-1433
De 10 a 17/08 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 06/08 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,9690
Turismo - R$ 4,2000

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

Milho 60kg - R$ 32,49
Soja 60kg - R$ 69,79 
Arroz 50 kg - R$ 42,41 
Feijão 60kg - R$ 135,28 
Leite litro - R$ 1,25
Boi vivo kg - R$ 5,49 
Suíno kg - R$ 3,63 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 08/08/2019
Jusante: 9,64 metros
Montante: 14,34 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Crescente: 07/08 
Cheia: 15/08
Minguante: 23/08 
Nova: 30/08

PREVISÃO DO TEMPO
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Para esta sexta-feira, a previsão 
indica sol com muitas nuvens duran-
te o dia. Períodos de nublado, com 
chuva a qualquer hora. Pode chover 
até 10 milímetros. Sábado, dia 10, o 
dia deve ser semelhante à sexta-fei-
ra, as temperaturas variam de 16 a 23 
graus em Vera Cruz e Santa Cruz e 7 a 
20 graus em Vale do Sol. Domingo o dia 
deve ser de sol e muitas nuvens em toda 
região, não chove. Já na segunda-feira, 
dia 12, a chuva deve retornar com pan-
cadas a qualquer hora, porém o acúmu-
lo de água não deve ser muito além de 
15 milímetros. A indicação da previsão 
abaixo tem como referência o município 
de Vera Cruz, porém sem grandes alte-
rações para toda a região.

SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 12 graus
Máxima: 17 graus

Probabilidade de chuva: 
71%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 10 graus
Máxima: 17 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 14 graus
Máxima: 18 graus

Probabilidade de chuva: 
80%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 9 E 10 DE AGOSTO 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

Duas assembleias micror-
regionais na próxima quin-
ta-feira, dia 15, vão detalhar 
projetos a ser inclusos na cé-
dula de votação da Consulta 
Popular 2019-2020. Uma 
audiência pública realizada 
na quarta-feira, dia 7, na 
Unisc, serviu para conhecer 
detalhes do processo deste 
ano. O valor da Consulta Po-
pular para todas as regiões 
do Estado será de R$ 20 mi-
lhões, dos quais o Corede/
VRP será contemplado com 
R$ 742.857,84. A votação 
contará com cinco projetos 
na cédula, sendo dois pro-
jetos eleitos, que dividirão 
o valor - R$ 371.428,57 para 
cada projeto.

No dia 15, pela manhã, na 
Câmara de Vereadores de 
Sobradinho, será realizada 
assembleia microrregional, 
com os oito municípios do 
Centro-Serra e à tarde, às 
14h30min, na Unisc, campus 
Santa Cruz do Sul, ocorre a 
assembleia com os 15 muni-
cípios do Baixo Vale do Rio 

Pardo.
Segundo o presidente do 

Corede/VRP, Heitor Petry, 
nesta etapa serão analisados 
os projetos e produtos com a 
escolha de até cinco projetos 
e a definição de um delegado 
para cada 30 participantes. 
Também haverá a definição 
do percentual de distribui-
ção dos recursos por pro-
jetos, entre os municípios, 
bem como os critérios uti-
lizados para estabelecer tal 
distribuição e das entidades 
executoras. “Será o momento 
de se definir as diretrizes de 
como será o processo daqui 
para diante. É fundamental 
mantermos a mobilização, 
mesmo com recursos mais 
enxutos, para que possamos 
ter uma Consulta Popular 
tranquila”, destaca Petry.

A assembleia regional 
ampliada ocorre no dia 19 de 
agosto, às 8h30min, na Unisc 
campus Santa Cruz do Sul, 
quando serão definidos os 
projetos que irão compor a 
cédula de votação.

Dada a largada para mais 
uma Consulta Popular

PRIORIDADES


