
QUINA 5068 - acumulou
05-27-37-39-75

QUINA 5069 - acumulou
12-19-25-54-61

MEGA-SENA 2187 - acumulou
10-11-16-21-46-50

LOTOMANIA 2003 - acumulou
05-07-16-17-24-25-26-33-36-47
50-53-78-79-81-85-86-87-91-99

LOTOFÁCIL 1863 
02-03-04-05-06-08-09
10-14-16-18-21-22-24-25

LOTERIA FEDERAL 05422 
1º prêmio: 081770
2º prêmio: 075656
3º prêmio: 042321
4º prêmio: 065908
5º prêmio: 081006

Popular
3718-1294
De 07 a 14/09 

Bela Vista
3718-1888
De 14 a 21/09 

Fonte Clima Tempo

Poupança

Até 10/09 - 0,3715%

(depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar

Comercial - R$ 4,0680

Turismo - R$ 4,2900

INCC-M (agosto 2019)

767,682 | Variação: 0,34%

Milho 60kg - R$ 32,68 

Soja 60kg - R$ 75,80 

Arroz 50 kg - R$ 43,19 

Feijão 60kg - R$ 134,41 

Leite litro - R$ 1,26

Boi vivo kg - R$ 5,24 

Suíno kg - R$ 3,58 

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

Crescente: 06/09 

Cheia: 14/09

Minguante: 21/09 

Nova: 28/09

PREVISÃO DO TEMPO
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Para esta sexta-feira, a previsão indi-
ca sol, com nevoeiro ao amanhecer. 
As nuvens aumentam no decorrer 
da tarde. As temperaturas devem ser 
amenas no decorrer do dia. Sábado, 
o dia deve iniciar com sol, porém as 
nuvens aumentam no decorrer do dia 
e pancadas de chuva devem ocorrer 
à tarde e à noite. Domingo, dia 15, o sol 
deve ser predominante, e as temperaturas 
se elevam, podendo alcançar até 34 graus 
na região. A segunda-feira também deve 
iniciar com sol, mas devido a uma massa 
de ar frio que chega, pancadas de chuva 
devem ocorrer a qualquer hora. A indica-
ção da previsão abaixo tem como referên-
cia o município de Vera Cruz, porém sem 
grandes alterações para toda a região.

SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA

Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 13 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 34 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 30 graus

Probabilidade de chuva: 
80%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2019
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Investimento da Havan 
chega a R$ 25 milhões

EM SANTA CRUZ

Presente em 17 estados 
brasileiros, a Havan, gigan-
te do varejo, chega a Santa 
Cruz do Sul investindo R$ 
25 milhões na sua mais nova 
megaloja. A 131ª loja da rede 
abrirá as portas no dia 21 de 
setembro, às 10 horas. Com 
8,5 mil metros quadrados 
construídos na BR-471 e área 
de alimentação, a unidade 
também contará com a réplica 
da Estátua da Liberdade, que 
chegou nesta quarta-feira 
na cidade - atraindo muitos 
olhares por quem transita 
pelo local - e tem custo esti-
mado em R$ 1,5 milhão, e a 
fachada estilizada da Casa 
Branca americana.

Desde a última segunda-
feira, dia 9, carretas carrega-
das com produtos já tomam 
conta do pátio da megaloja e 

também chamam a atenção 
de quem trafega na BR-471. 
No município, além de todo 
o investimento, a Havan deve 
começar a operar com 120 
trabalhadores.

INAUgURAçÃO
Além do proprietário da 

rede, Luciano Hang, virá para 
a inauguração da megaloja 
em Santa Cruz a apresenta-
dora do SBT e filha de Sílvio 
Santos, Patrícia Abravanel. 
Em vídeo publicado nas redes 
sociais, Luciano Hang ressal-
tou que estará pilchado e que 
Patrícia se vestirá de prenda. 
O dono da Havan diz que 10 
lojas foram inauguradas entre 
março e agosto. Serão mais de 
10 inaugurações até o fim do 
ano. Com isso, a empresa pas-
sará de 16 mil colaboradores 
para mais de 20 mil.


