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Para esta terça-feira, a previsão indi-
ca  sol com algumas nuvens em toda 
região, não chove. Em Vale do Sol deve 
amanhecer bem gelado, inclusive há 
possibilidade de geada em algumas 
regiões do município. Quarta-feira, deve 
ser outro dia de sol e nuvens com tem-
peraturas baixas no início do dia. Quinta, 
dia 26, não há possibilidade de chuva e 
os termômetros devem registar de 11 a 
26 graus. Não deve ser muito diferente 
na sexta-feira. A indicação da previsão 
abaixo tem como referência o município 
de Vera Cruz, porém sem grandes alte-
rações para toda a região.

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 10 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus

Máxima: 26 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 13 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 
0%
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QUINA 5077 - acumulou
05-18-38-41-44

QUINA 5078 - acumulou
05-40-47-67-78

LOTOFÁCIL 1867
01-02-04-05-06-07-08
09-12-13-15-16-17-18-25

DUPLA SENA 1989 - acumulou
1º sorteio: 03-10-13-15-26-45
2º sorteio: 05-12-19-33-41-43

MEGA-SENA 2190 - acumulou
05-09-20-25-35-53

LOTOMANIA 2006
05-06-08-14-15-16-24-25-26-35
37-44-54-63-64-69-72-74-90-.97

LOTERIA FEDERAL 05425 
1º prêmio: 019439
2º prêmio: 013476
3º prêmio: 049732
4º prêmio: 064309
5º prêmio: 075058

Germânia Arco-Íris
3718-1221
De 21 a 28/09 

Poupança
Até 20/09 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,1801
Turismo - R$ 4,4100

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

Milho 60kg - R$ 32,83
Soja 60kg - R$ 76,32
Arroz 50 kg - R$ 43,55 
Feijão 60kg - R$ 134,41 
Leite litro - R$ 1,22
Boi vivo kg - R$ 5,20 
Suíno kg - R$ 3,62 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 23/09/2019

Jusante: 8,24 metros
Montante: 13,87 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Minguante: 21/09 
Nova: 28/09 
Crescente: 05/10 
Cheia: 13/10

TERÇA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2019

SERVIçOS

Tigers é a campeã
Disputa conheceu 
a equipe vencedora 
na noite de quinta-
feira, durante evento 
realizado no Clube 
Vera Cruz

gINCANA DO POLI

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

Os estudantes da Es-
cola Vera Cruz, o 
Poli, conheceram na 

noite desta quinta-feira, dia 
19, a equipe vencedora da 
14ª edição da gincana, du-
rante  evento realizado nas 
dependências do Clube Vera 
Cruz.  Com 1996,2 pontos, 
a grande campeã foi a equi-
pe Tigers, que estreou na 
disputa. O segundo lugar 
ficou para Foi Pá Banha, que 
contabilizou 1853,1 pontos e 
por fim, em terceiro lugar, a 
equipe Vikings, que somou 
1674,5 pontos.  

A Gincana do Poli ocor-
reu entre os dias 5 e 7 de 
setembro, e foram realizadas 

DIVULgAÇãO

Equipe estreou neste ano e levou o troféu maior

44 tarefas esportivas, artísti-
cas, de lógica e de pesquisa, 
com destaque para as tarefas 
show e desfile. 

Na tarefa show, por exem-
plo, as equipes tiveram que 
retratar um baile de formatu-
ra. Já para o desfile, que tradi-
cionalmente ocorre junto ao 
desfile de 7 de setembro, não 
foi realizado devido ao mau 
tempo. A apresentação que 
teve como tema “Os 60 anos 
de história do município de 
Vera Cruz”, ocorreu no giná-

sio do Parque de Eventos, no 
bairro Araçá. 

Conforme o diretor do 
educandário, Carlos Jardel 
Henn, muito se aprende 
e se desenvolve nas ati-
vidades de uma gincana. 
“O crescimento e protago-
nismo de nossos alunos é 
o maior aprendizado que 
oferecemos a eles. Estamos 
modificando a gincana da 
escola para cada vez mais os 
nossos alunos serem prota-
gonistas”, reflete. 


