
QUINA 5086 - acumulou
04-12-20-45-62

QUINA 5087 - acumulou
02-11-24-39-73

MEGA-SENA 2194 - acumulou
08-16-20-21-31-34

LOTOMANIA 2009 - acumulou
04-07-10-15-20-21-23-26-33-34
39-40-43-53-66-69-75-79-82-91

LOTOFÁCIL 1872 - acumulou
01-02-06-08-09-13-14 
15-17-19-20-21-22-23-25

LOTERIA FEDERAL 05428 
1º prêmio: 033077
2º prêmio: 070508
3º prêmio: 023151
4º prêmio: 046457
5º prêmio: 048470

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

Schmitt
3718-1433
De 05 a 12/10 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 01/10 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,1344
Turismo - R$ 4,3600

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

Milho 60kg - R$ 32,96 
Soja 60kg - R$ 76,76 
Arroz 50 kg - R$ 44,70 
Feijão 60kg - R$ 141,47 
Leite litro - R$ 1,24
Boi vivo kg - R$ 5,14 
Suíno kg - R$ 3,58 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 03/10/2019
Jusante: 7,15 metros
Montante: 13,42 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

PREVISÃO DO TEMPO

VALE 
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Para esta sexta-feira, a previsão 
indica períodos de nublado, com 
chuva a qualquer hora. Há possibi-
lidade do sol aparecer em alguns 
momentos no decorrer do dia. Sábado, 
dia 5, pode ser muito parecido com a 
sexta, apenas os termômetros devem 
sofrer uma leve queda. A temperatura 
máxima na região deve ficar na casa dos 
20 graus. O acúmulo de chuva nestes 
dois dias não deve ultrapassar os 25 milíme-
tros. O domingo deve ser de sol com muitas 
nuvens e temperaturas variando entre 15 à 21 
graus no decorrer do dia. Na segunda-feira, o 
sol aparece com mais força e as temperaturas 
sobem até 24 graus. A indicação da previsão 
abaixo tem como referência o município de 
Vera Cruz, porém sem grandes alterações para 
toda a região.

SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA

Sol com muitas nuvens 
durante o dia, com chuva a 

qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus

Máxima: 20 graus
Probabilidade de chuva: 

86%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Noite com 

céu nublado.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 21 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 12 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 4 E 5 DE OUTUBRO DE 2019

jornalarauto instarauto jornalarauto.com.br
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O trânsito de Santa Cruz do 
Sul ganhará nova rótula em 
2020. A obra no entroncamen-
to da rua Coronel Oscar Jost 
com a avenida João Pessoa está 
nas intenções da Prefeitura e 
busca solucionar problemas 
enfrentados no trecho tanto 
por motoristas, quanto por 
pedestres. Em horários de pico 
- das 7 às 9 horas e das 17 às 19 
horas - chegam a passar 4,5 mil 
veículos pelo entroncamento, 
orientado por uma sinaleira 
de três tempos, uma média de 
37 veículos por minuto.

A proposta é analisada pe-
los secretários de Planejamen-
to e Gestão, Jéferson Gerhardt, 
e de Transportes e Serviços 
Urbanos, Gerson Vargas. Con-
forme Gerhardt, a ideia de 
rótula surgiu após um estudo 
de mobilidade urbana. Ela será 
construída com cuidado espe-
cial à segurança dos pedestres 
e com olhar atento para ame-
nizar os impactos ambientais. 

“Temos a questão das árvores 
muito próximas ao rolamento. 
Portanto, estamos levando 
muito em consideração a geo-
metria do projeto”, explica.

LADO MAIS FRACO
Segundo Gerhardt, todo o 

projeto de mobilidade urbana 
prioriza a segurança do pedes-
tre. “O lado mais fraco sempre 
é o principal. É preciso prever 
uma obra sempre com muita 
análise, para que melhore para 
todos”, explica. 

As possibilidades para o 
trecho, a fim de intensificar a 
segurança de quem precisa ca-
minhar pelo local - é a inserção 
de gradis (grades que separam 
a calçada da rua, para indicar o 
melhor ponto de passagem do 
pedestre), ilhas (como as que 
existem em frente ao Ginásio 
Poliesportivo, que permitem 
a travessia em dois momen-
tos, ideais para o público da 
terceira idade) ou também 
faixas elevadas (a fim de que os 
condutores reduzam a veloci-
dade antes de cruzar as faixas 
de pedestres). 

Rótula da Coronel com a 
João Pessoa fica para 2020
LUIZA ADORNA
jornalismo@arautofm.com.br

SANTA CRUZ


