
QUINA 5051 - acumulou
19-24-34-54-77

QUINA 5052 - acumulou
02-04-36-42-56

MEGA-SENA 2181 - acumulou
01-08-19-33-36-48

LOTOMANIA 1997 - acumulou
05-06-09-16-17-22-30-31-36-43
50-55-58-61-68-69-72-80-81-92

LOTOFÁCIL 1856
01-03-04-07-08-10-11 
12-13-16-17-18-20-21-23

LOTERIA FEDERAL 05416  
1º prêmio: 87590
2º prêmio: 24400
3º prêmio: 56686
4º prêmio: 39411
5º prêmio: 51969

Germânia Rodoviária
3718-3243
De 17 a 24/08 

Bela Vista 
3718-1888
De 24 a 31/08 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 21/08 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,0280
Turismo - R$ 4,2500

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

Milho 60kg - R$ 32,41 
Soja 60kg - R$ 74,32 
Arroz 50 kg - R$ 42,23
Feijão 60kg - R$ 136,25 
Leite litro - R$ 1,24
Boi vivo kg - R$ 5,44 
Suíno kg - R$ 3,62

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 22/08/2019
Jusante: 7,87 metros
Montante: 13,73 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Minguante: 23/08 
Nova: 30/08
Crescente: 06/09
Cheia: 14/09

PREVISÃO DO TEMPO
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Para esta sexta-feira, a previsão 
indica sol entre nuvens para toda a 
região, não deve chover. Sábado, dia 
24, será mais um dia de sol e nuvens, 
porém as temperaturas devem so-
frer uma leve elevação. Isso também 
deve ocorrer no domingo, quando os 
termômetros registram a mínima de 12 
graus em Vera Cruz e Santa Cruz, e a 
máxima de 26 graus nos dois municípios. 
Já em Vale do Sol, as temperaturas ficam 
entre 7 e 20 graus. A segunda-feira deve 
iniciar com sol entre nuvens, o ar polar 
deve se afastar e possivelmente ocorre-
rão pancadas de chuva. A indicação da 
previsão abaixo tem como referência o 
município de Vera Cruz, porém sem gran-
des alterações para toda a região.

SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 10 graus
Máxima: 23 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 12 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas devem ocorrer 
durante à tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 
80%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 23 E 24 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

Uma vez por mês, os alu-
nos da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae) de Santa Cruz 
do Sul aguardam ansiosos 
para marcarem presença no 
espaço do Centro Cultural 
25 de Julho. É ali, em meio 
a sorrisos, abraços e muita 
diversão, que eles dançam, 
interagem e até aprendem 
um pouco mais sobre jogos 
germânicos.

As atividades organiza-
das pelos integrantes do 
Centro Cultural já são rea-
lizadas há cerca de dois 
anos com os alunos da Apae 
justamente pela proximi-
dade física que os prédios 
das duas entidades têm. Na 
tarde de quinta-feira, dia 22, 
não foi diferente. Um grupo 
de 17 pessoas integrou as 
atividades relacionadas aos 
jogos germânicos. Na opor-
tunidade, puderam conferir 
de perto como funcionam 
os jogos de bolão de mesa, 
corona e bolão de bola presa.

Segundo a vice-presiden-
te do Centro Cultural 25 
de Julho, Márcia Bauer, e a 
coordenadora dos grupos 
de danças, Celi Durante, a 
intenção é promover ati-
vidades diferenciadas que 
contribuam para o desen-
volvimento dos alunos da 
Apae. 

A monitora da maturida-
de da Apae, Débora Assis, 
conta que os olhos atentos 
de cada um e os diversos 
sorrisos distribuídos na tar-
de de quinta-feira compro-
vam o quanto os alunos fi-
cam felizes com a iniciativa. 
Para ela, atividades como 
danças e jogos germânicos 
no local são importantes 
porque contribuem para a 
integração de todos, além de 
auxiliarem na construção do 
conhecimento. “Eles se sen-
tem valorizados, até porque 
alguns deles pouco saem de 
casa. Essa vivência com ou-
tras pessoas agrega muito”, 
complementa Débora. 

Entre uma jogada e 
outra, a integração

SANTA CRUZ


