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Para esta terça-feira, a previsão indica 
sol com aumento de nuvens ao longo 
do dia, durante à noite podem ocorrer 
pancadas de chuva. Para quarta-feira, dia 
2, os meteorologistas alertam para possí-
veis temporais em toda região. Quinta, a 
previsão indica tempo chuvoso durante o 
dia e a noite, os termômetros devem regis-
tar uma queda nas temperaturas, ficando 
entre 19 e 22 graus. Já na sexta-feira, o sol 
deve voltar a aparecer com possibilidade 
de pancadas de chuva a tarde e a noite. 
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

Nublado com chuva de 
manhã e temporal à tarde 

e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 29 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Chuvoso durante o dia e 
à noite. O sol não deve 

aparecer.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 22 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde 

e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 17 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 
90%
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QUINA 5083 - acumulou
37-38-49-53-72

QUINA 5084 - acumulou
08-26-30-33-65

LOTOFÁCIL 1870 
01-02-03-04-06-07-10
15-16-18-20-21-22-24-25

DUPLA SENA 1992 - acumulou
1º sorteio: 17-18-22-29-31-40
2º sorteio: 04-09-16-19-29-43

MEGA-SENA 2193 
07-08-22-27-29-42

LOTOMANIA 2008 - acumulou
01-11-14-16-18-26-28-29-32-35
41-42-43-45-52-70-78-84-88-96

LOTERIA FEDERAL 05427 
1º prêmio: 056784
2º prêmio: 081713
3º prêmio: 022604
4º prêmio: 040045
5º prêmio: 088233

Farmalar
9 9657-2929
De 28/09 a 05/10 

Poupança
Até 26/09 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,1563
Turismo - R$ 4,3800

INCC-M (setembro 2019)
772,310 | Variação: 0,60%

Milho 60kg - R$ 32,95
Soja 60kg - R$ 76,36 
Arroz 50 kg - R$ 44,15 
Feijão 60kg - R$ 138,33 
Leite litro - R$ 1,23
Boi vivo kg - R$ 5,15 
Suíno kg - R$ 3,58 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 30/09/2019

Jusante: 7,55 metros
Montante: 13,60 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

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

TERÇA-FEIRA, 1º DE  OUTUBRO DE 2019

SERVIÇOS

Santa Cruz do Sul anuncia pacote 
milionário de investimentos

MELHORIAS

Às vésperas de comemo-
rar o aniversário de Santa 
Cruz do Sul, o Município 
anunciou um pacote de in-
vestimentos que ultrapassa 
R$ 8 milhões. As melhorias 
vão contemplar as áreas de 
infraestrutura e mobilidade, 
educação e saúde. O valor 
foi obtido através de finan-
ciamento junto à Caixa Eco-
nômica Federal e a maioria 
das obras está prevista para 
serem entregues até outubro 
do ano que vem. 

Entre os investimentos 
está um dos mais belos car-
tões postais da cidade: a rua 
Marechal Floriano, que vai 
ficar ainda mais bonita com 
a revitalização e ampliação 
do calçadão. Os trabalhos 
vão contemplar o trecho 
existente entre a esquina 
da Marechal Floriano com 
a rua Ramiro Barcelos até a 
esquina com da Tiradentes. 
O valor estimado da contra-
tação é de R$ 4.104.105,55. O 
prazo de execução é de oito 

meses, a contar do início da 
obra.

Além do calçamento pro-
priamente dito, a revitaliza-
ção da principal rua de Santa 
Cruz do Sul e um dos princi-
pais pontos de encontro da 
comunidade, por concentrar 
restaurantes, choperias, ca-
fés, museu e comércio em 
geral, inclui serviços de 
canalização, instalação de 
ciclovia, iluminação, coloca-
ção de bancos, floreiras e de 
novos arcos.

NOVA CRECHE
Também na sexta-feira, a 

Prefeitura lançou edital de 
licitação para a construção 
de uma nova Escola Muni-
cipal de Educação Infantil 
(EMEI) no bairro Castelo 
Branco, o que garantirá 
novas ofertas de vagas. A 
edificação terá 1.264,79 me-
tros quadrados e capacidade 
para atender até 200 crianças 
de zero a três anos, oriundas 
do próprio bairro e também 
do Esmeralda e do Arroio 

Grande. O valor orçado é 
R$ 1.840.000,00 e os recursos 
para execução da obra são 
oriundos do contrato do Fi-
nanciamento à Infraestrutu-
ra e ao Saneamento (Finisa).

POSTO SUSTENTÁVEL
A sexta-feira foi recheada 

de notícias boas. A Prefeitu-
ra lançou edital de licitação 
para a construção do pri-
meiro posto sustentável, na 
rua da Pedreira, no bairro 
Pedreira. A nova estrutura 
terá placas de captação de 
energia solar, sistema para 
reaproveitamento de água 
da chuva e horta com ervas 
medicinais que poderão ser 
utilizadas no tratamento 
dos pacientes. A obra está 
orçada em R$ 1.259.964,25 e 
também será realizada com 
recursos do Finisa.

Ainda entre os investi-
mentos está a compra de seis 
retroescavadeiras, que serão 
destinadas à Secretaria de 
Agricultura. O valor chegará 
a R$ 1,5 milhão.


