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Para esta terça-feira, a previsão indica 
tempo parcialmente nublado, e muito 
gelado, as temperaturas devem ficar 
entre 2 e 13 graus na região. O amanhe-
cer de quarta-feira, dia 14, deve ser com 
geada forte ao amanhecer e sol entre 
nuvens no decorrer do dia. Quinta-feira, 
o dia deve ser de sol com algumas nu-
vens. Já na sexta-feira, as temperaturas 
devem se elevar bastante no decorrer da 
tarde, os termômetros devem registar 
de 12 a 29 graus. A indicação da previ-
são abaixo tem como referência o muni-
cípio de Vera Cruz, porém sem grandes 
alterações para toda a região.

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Geada forte ao amanhecer. 
Sol com algumas nuvens 

no decorrer do dia. 

TEMPERATURA
Mínima: 2 graus

Máxima: 15 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Dia parcialmente nublado. 
Não há possibilidade de 

chuva na região.

TEMPERATURA
Mínima: 5 graus

Máxima: 20 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Sol com poucas nuvens. 
Pode esquentar no decor-

rer da tarde.

TEMPERATURA
Mínima: 12 graus
Máxima: 29 graus

Probabilidade de chuva: 
0%
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QUINA 5042 - acumulou
39-56-66-70-75

QUINA 5043 
17-29-33-44-70

LOTOFÁCIL 1851 
01-05-06-07-08-09-10
11-13-16-19-20-22-23-25

DUPLA SENA 1972 - acumulou
1º sorteio: 02-06-11-14-27-41
2º sorteio: 25-27-38-45-47-48

MEGA-SENA 2178 - acumulou
02-16-21-42-50-56

LOTOMANIA 1994 - acumulou
02-03-04-07-16-21-26-34-37-42
44-50-60-71-85-86-88-90-92-95

LOTERIA FEDERAL 05413 
1º prêmio: 11653
2º prêmio: 38114
3º prêmio: 77374
4º prêmio: 69582
5º prêmio: 56675

Farmácia Schmitt
3718-1433
De 10 a 17/08 

Poupança
Até 09/08 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,0039
Turismo - R$ 4,22 00

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 12/08/2019

Jusante: 9,77 metros
Montante: 14,61 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

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

TERÇA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2019

SERVIÇOS

Mulambo’s é campeã
Resultado saiu na 
madrugada de 
domingo. Comissão 
anulou sete tarefas 
que poderiam ter 
“vazado” na disputa

LINHA TAPERA

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

Com 588,27 pontos, a 
equipe Mulambo’s 
foi a vencedora da 10ª 

edição da Gincana de Linha 
Tapera. O anúncio foi feito 
na madrugada de sábado 
para domingo, por volta das 
3 horas, no Centro Ecumênico 
de Linha Sítio, onde a festa 
transcorria. Em segundo lu-
gar ficou a Maragatos, com 
577,09 pontos, e em terceiro a 
Phoenix, com 473,74 pontos. 
A polêmica deste ano foi por 
conta da anulação de sete 
tarefas, do total de 29, por su-
postamente terem “vazado” 
na disputa. O episódio teria 
vindo à tona durante a se-

Equipe Mulambo’s fez a festa ao vencer edição histórica

mana passada e, desta forma, 
os organizadores resolveram 
zerar as provas que poderiam 
ter sido divulgadas equi-
vocadamente, beneficiando 
alguma equipe.

COMEMORAÇÃO
O líder da Mulambo’s, 

Michael Winck, frisa que o 
título tem sabor especial. 
“Estávamos na expecta-
tiva desde 2012, quando 
foi nosso primeiro título.  
Estava mais que na hora já, 
todo ano batia na trave, per-

dia por detalhe, mas este ano 
deu certo”, comentou ele.

Antes da gincana iniciar, 
Michael havia garantido 
que a união do grupo seria 
o diferencial deste ano e a 
conquista, caso acontecesse, 
seria uma homenagem ao 
integrante Guilherme da 
Silveira, o G7, falecido no 
ano passado. Na festa, após 
o anúncio da campeã, os inte-
grantes vibraram e gritaram o 
apelido do amigo, dedicando 
a ele a vitória.
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