
QUINA 5092 - acumulou
15-24-49-65-66

QUINA 5093 - acumulou
25-34-54-65-66

MEGA-SENA 2196 - acumulou
01-25-27-28-41-56

LOTOMANIA 2011 
04-17-20-21-28-29-36-38-46-47
49-55-57-59-62-73-79-80-83-91

LOTOFÁCIL 1875 - acumulou
01-03-04-05-07-08-13
14-16-18-19-21-22-23-24

LOTERIA FEDERAL 05430  
1º prêmio: 17870
2º prêmio: 85828
3º prêmio: 76750
4º prêmio: 17638
5º prêmio: 04177

Schmitt
3718-1433
De 05 a 12/10 

Germânia Rodoviária
3718-3243
De 12 a 19/10 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 08/10 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,1037
Turismo - R$ 4,3200

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

Milho 60kg - R$ 32,78 
Soja 60kg - R$ 76,21 
Arroz 50 kg - R$ 44,76 
Feijão 60kg - R$ 140,33 
Leite litro - R$ 1,26
Boi vivo kg - R$ 5,14
Suíno kg - R$ 3,64

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 10/10/2019
Jusante: 11,50 metros
Montante: 15,10 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

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

PREVISÃO DO TEMPO
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Para esta sexta-feira, a previsão 
indica sol com algumas nuvens, não 
chove. Deve ser um dia com tem-
peraturas elevadas. A máxima pode 
chegar a 35 graus na região. Sábado, 
dia 12, feriado, deve ser outro dia de 
sol entre nuvens com temperaturas 
altas. Porém, aproveitem o dia de sol, 
pois a chuva está a caminho. Domingo 
ainda pode amanhecer com sol, mas no 
decorrer da manhã a instabilidade deve 
chegar na região, podendo acumular até 
15 milímetros. Na segunda-feira deve se-
guir chovendo, o acúmulo de água pode 
ser superior a domingo. 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 algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 36 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 24 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 
71%

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

aparecer.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus

Máxima: 20 graus
Probabilidade de chuva: 

90%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 11 E 12 DE OUTUBRO DE 2019

jornalarauto instarauto jornalarauto.com.br

ACOMPANHE O GRUPO ARAUTO NA INTERNET

JORNAL

PORTAL

RÁDIO

portal arauto portalarauto portalarauto.com.br

arauto fm arautofm arautofm.com.br

Feriado de sol para 
colher na Feira da Roça

VERA CRUZ

A chuvarada impediu que 
fosse no domingo, dia 6, mas 
desta vez São Pedro há de 
permitir que a 4ª Feira na 
Roça seja realizada, desta vez 
no sábado, feriado de 12 de 
outubro. O local e a progra-
mação seguem os mesmos: 
na propriedade do agricultor 
Sérgio Frantz, na Entrada da 
Rapadura, em Dona Josefa. 
Será das 9 às 17 horas, com as 
atrações confirmadas, como 
colheita das verduras direto 
na horta, agroindústrias, 
praça de alimentação, expo-
sitores variados, artesanato, 
passeio de carroça e o contato 
com os animais. Segundo o 
anfitrião, Sérgio Frantz, um 
dos diferenciais é a maior 
variedade de verduras: 15 
tipos de hortaliças na horta. 
Diferente do que muitos po-

dem imaginar, a chuvarada 
não atrapalhou o desenvol-
vimento dos alimentos. 

Sem contar que em um 
dia dedicado às crianças, 
mesmo sabendo das tantas 
programações na região, 
a Feira na Roça é mais um 
atrativo diferente à família, 
argumenta um dos organiza-
dores, Jeferson Klunk. Além 
do passeio de carroça, a crian-
çada vai poder recolher ovos 
nos galinheiros, ter acesso aos 
bichinhos da propriedade e 
se divertir em ambiente sau-
dável e familiar. E, de quebra, 
pular na cama elástica. 

SEM CHUVA
Desta vez, nenhuma gota 

deve atrapalhar a progra-
mação. Aliás, está marcando 
calorão. Mínima de 22 e má-
xima de 36 graus. 


