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Para esta terça-feira, a previsão indica 
sol sem nuvens para toda região. Não 
deve ser muito diferente na quarta-feira, 
quando as temperaturas começam a se 
elevar um pouco mais, a mínima deve 
ficar na casa dos 16 graus e a máxima 
deve ir até 29 graus. Quinta-feira, dia 
29, o sol volta a aparecer o dia todo, 
levando os termômetros a máxima de 31 
graus. Esse calor deve trazer instabilida-
de para a região. Podendo no decorrer 
da sexta-feira chover. A indicação da 
previsão abaixo tem como referência 
o município de Vera Cruz, porém sem 
grandes alterações para toda a região.

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Dia de sol sem nuvens. Não 
há possibilidade de chuva 

na região.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 29 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Dia de sol sem nuvens. Não 
há possibilidade de chuva 

na região.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 31 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol entre nuvens. Há possi-
bilidade de chuva durante 

a tarde e a noite.

TEMPERATURA
Mínima: 14 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 
0%
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QUINA 5054 - acumulou
05-29-44-74-77

QUINA 5055 - acumulou
04-40-41-60-63

LOTOFÁCIL 1857 - acumulou
02-04-06-07-08-09-14
15-16-17-20-22-23-24-25

DUPLA SENA 1978 - acumulou
1º sorteio: 06-20-23-24-27-39
2º sorteio: 01-26-31-34-41-44

MEGA-SENA 2182 - acumulou
19-22-39-46-47-59

LOTOMANIA 1998 - acumulou
03-04-10-16-21-24-29-31-38-39
42-62-64-68-74-76-81-90-91-98

LOTERIA FEDERAL 05417 
1º prêmio: 29415
2º prêmio: 73151
3º prêmio: 82264
4º prêmio: 24042
5º prêmio: 29365

Bela Vista
3718-1888
De 24 a 31/08 

Poupança
Até 22/08 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,1210
Turismo - R$ 4,3500

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 26/08/2019

Jusante: 7.62 metros
Montante:  13.65 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

TERÇA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2019

SERVIçOS

Dia Sinodal da Igreja reúne fiéis
UNIÃO E FÉ

O domingo, 25 de agosto, 
foi de encontros, de união 
e de fé para o Sínodo Cen-
tro-Campanha Sul. O Dia 
Sinodal da Igreja, que teve 
início às 10h com culto, lotou 
o ginásio principal do Co-
légio Mauá, em Santa Cruz 
do Sul. A Grande Orquestra 
Sinodal apresentou músicas 
do Livro de Canto da IECLB 
e acompanhou a fala dos 
pastores responsáveis pelo 
culto. A celebração reuniu 
26 paróquias com o tema 
“Igreja, Economia e Política: 
construindo pontes”.  

Uma ponte foi construída e 
decorou o cenário preparado 
para o culto, representando 
o objetivo do evento: aproxi-
mar as pessoas por meio do 
amor. Para a IECLB, uma de 
suas bases é a vivência em 
comunidade e o Dia Sinodal 
da Igreja, ao mesmo tempo 
em que une as paróquias, 
inspira as pessoas a viverem 
e compartilharem a sua fé. 
“O encontro é muito festivo, 
é onde podemos viver o lado 
mais festivo da igreja. Nele 
não somente as pessoas são 

atingidas pelo Evangelho, 
mas são também motivadas 
para que, depois nas suas 
comunidades, vivenciem 
essa prática da vida de fé. A 
fé é algo que se comprova 
mediante a prática no dia a 
dia”,  afirma o secretário ge-
ral da IECLB, pastor Marcos 
Bechert.

PROGRAMAçÃO
Durante a tarde, a progra-

mação foi repleta de ativida-
des, com teatro encenado pelo 
Instituto Sinodal Imigrante, 
de Vera Cruz, exposições 

de trabalhos, apresentação 
do grupo de dança rítmica 
do Colégio Mauá, grupos 
folclóricos e apresentação 
do Grupo Musical Ânima, 
que ensinou alguns hinos do 
Livro de Canto e animou a 
plateia, fazendo todo mundo 
cantar junto. Além disso, as 
palestras foram uma opor-
tunidade para aqueles que 
buscaram conhecimentos nas 
áreas de prevenção a saúde, 
relacionamento familiar e 
entre casais, bem como sobre 
a espiritualidade das crianças. 

Público lotou o ginásio principal do Colégio Mauá
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