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Para esta terça-feira, a previsão é de 
tempo chuvoso durante o dia e à noite 
em Vera Cruz e Santa Cruz. O volume 
de chuva acumulado deve ser próximo 
a 15 milímetros. Já em Vale do Sol, o sol 
pode aparecer em alguns momentos e 
o acúmulo de chuva deve ser um pouco 
menor. Quarta-feira, dia 11, o dia deve ser 
chuvoso em toda região, com possibilidade 
e acumular até 40 milímetros. Quinta ain-
da pode garoar, mas o sol volta a aparecer. 
A sexta-feira deve ser de sol entre nuvens. 
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

Chuvoso durante o dia 
e à noite, o sol não deve 

aparecer.

TEMPERATURA
Mínima: 14 graus
Máxima: 17 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Manhã nublada com garoa. 
Tarde de sol com

diminuição de nuvens. 

TEMPERATURA
Mínima: 13 graus
Máxima: 17 graus

Probabilidade de chuva: 
20%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 13 graus
Máxima: 18 graus

Probabilidade de chuva: 
0%
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QUINA 5065 - acumulou
15-20-66-69-76

QUINA 5066
15-29-36-59-75

LOTOFÁCIL 1861
02-03-05-06-07-08-09 
13-14-16-18-22-23-24-25

DUPLA SENA 1983 - acumulou
1º sorteio: 05-06-15-31-38-40
2º sorteio: 04-16-32-43-47-49

MEGA-SENA 2185 - acumulou
09-18-19-22-42-47

LOTOMANIA 2002 - acumulou
08-31-32-43-53-54-56-57-65-69
76-79-80-82-87-88-91-97-98-99

LOTERIA FEDERAL 05421  
1º prêmio: 073296
2º prêmio: 042724
3º prêmio: 042360
4º prêmio: 077780
5º prêmio: 005091

Popular
3718-1294
De 07 a 14/09 

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

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,0804
Turismo - R$ 4,3000

INCC-M (agosto 2019)
767,682 | Variação: 0,34%

Milho 60kg - R$ 32,68 
Soja 60kg - R$ 77,62 
Arroz 50 kg - R$ 43,23 
Feijão 60kg - R$ 136,76
Leite litro - R$ 1,26
Boi vivo kg - R$ 5,36 
Suíno kg - R$ 3,60

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 09/09/2019

Jusante: 7.20 metros
Montante: 13.33 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Crescente: 06/09 
Cheia: 14/09
Minguante: 21/09 
Nova: 28/09

TERÇA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2019

SERVIçOS

Poli realiza gincana
PAIXÃO VERA-CRUZENSE

Nos dias 5, 6 e 7 de 
setembro, a Escola 
Vera Cruz realizou 

sua 14ª gincana com a parti-
cipação de três equipes: Foi 
Pa Banha, Tigers e Vikings. 
Foram 44 tarefas esportivas, 
artísticas, de lógica e de pes-
quisa. Destaque para as tare-
fas show, em que as equipes 
deveriam retratar um baile 
de formatura, assim como o 
desfile, que teve como tema 
“os 60 anos de história do 
município de Vera Cruz”, 
realizado na quadra do giná-
sio do Parque de Eventos. No 
vídeo, as equipes deveriam 
apresentar e divulgar uma 
agroindústria de Vera Cruz. 
Na foto, precisaram escolher 
10 personagens da saga os 
Vingadores, e as esportivas 
exigiram muito dos inscritos. 

Segundo o diretor do Poli, 
professor Carlos Jardel Henn, 
a comissão, composta por 
professores e gincaneiros de 
fora da escola, ficou muito 
satisfeita com a grande par-
ticipação dos alunos e prin-
cipalmente pela criatividade 

Não saiu desfile cívico, mas gincaneiros improvisaram

nas tarefas show e desfile. 
“Não imaginávamos tanta 
criatividade e tanta qualida-
de dos nossos alunos e, prin-
cipalmente, ficamos muito 
felizes pela tranquilidade que 
foi esta gincana”, frisou. 

Agora as equipes aguar-
dam ansiosas pelo resultado, 
que será divulgado dia 19 de 
setembro, em uma boate no 
Clube Vera Cruz. Os ingres-
sos podem ser adquiridos an-
tecipadamente com os líderes 
de equipe ou com a direção 
da Escola Vera Cruz.

NEUSA MEERT

No show, muita dança


