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Para esta terça-feira, a previsão indica 
tempo chuvoso durante o dia e a noite. 
Assim como na segunda-feira, que o 
dia já amanheceu com outras temperatu-
ras, assim deve ser hoje, a máxima deve 
chegar, no máximo à 20 graus. A quarta-
feira pode ser com sol, mas na maior parte 
do tempo chuvosa. Quinta, não deve ser 
muito diferente e o acúmulo de chuvas pode 
chegar a até 50 milímetros. Isso certamen-
te se repete na sexta, quando o acúmulo 
pode ser de até 40 milímetros. 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

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia 

e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 17 graus
Máxima: 23 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Com chuva a 

qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 23 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Com chuva a 

qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 17 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 
80%

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

QUINA 5094 - acumulou
06-10-21-28-77

QUINA 5095 - acumulou
20-24-31-39-49

LOTOFÁCIL 1876 
01-02-03-04-07-08-11
13-16-18-19-20-22-23-24

DUPLA SENA 1997 - acumulou
1º sorteio: 04-07-14-21-24-27
2º sorteio: 04-12-13-22-41-45

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

LOTOMANIA 2012 - acumulou
01-10-12-17-23-28-35-37-40-42
43-50-53-54-66-68-84-92-97-99

LOTERIA FEDERAL 05431
1º prêmio: 061605
2º prêmio: 001707
3º prêmio: 026184
4º prêmio: 027580
5º prêmio: 087974

Germânia Rodoviária
3718-3243
De 12 a 19/10 

Poupança
Até 10/10 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,1125
Turismo - R$ 4,3400

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 14/10/2019

Jusante: 8,50 metros
Montante: 13,97 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Cheia: 13/10
Minguante: 21/10 
Nova: 28/10 
Crescente: 04/11

TERÇA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO DE 2019

SERVIçOS

49% dos cigarros que circulam no Rio 
Grande do Sul são contrabandeados

NO RIO GRANDE DO SUL

LUIZA ADORNA
jornalismo@arautofm.com.br

O número assusta e é re-
corde histórico: 49% dos 
cigarros que circulam no Rio 
Grande do Sul são contraban-
deados. Segundo o Instituto 
Brasileiro de Ética Concor-
rencial (ETCO), a informação 
é de uma pesquisa realizada 
pelo Ibope Inteligência. So-
mente em 2019, o montante 
irá movimentar cerca de R$ 
818 milhões.

De acordo com a ETCO, 
os números representam a 
participação do cigarro ile-
gal no mercado gaúcho e 
pode ser atribuído a dois fa-
tores: aumento no volume de 
apreensões e o preço médio 
do cigarro ilegal ainda muito 
baixo - valor médio de R$ 3,38 
enquanto o preço mínimo es-
tabelecido pelo governo para o 
cigarro legal é de R$ 5. 

O levantamento ainda mos-
trou que das 10 marcas mais 
vendidas no Estado, as três pri-
meiras são contrabandeadas e 

juntas respondem por 37% do 
mercado. Se todos os pontos 
de participação de mercado 
ilegal fossem convertidos em 
produto legal seriam gerados 
R$ 327 milhões de arrecadação 
em ICMS e R$ 32 milhões de 
impostos para o Fundo de 
Participação do Estado (FPE) 
que poderiam ser revertidos 
em investimentos na saúde, 
segurança e educação.

Para o presidente do Fórum 
Nacional Contra a Pirataria e 
a Ilegalidade (FNCP), Edson 
Vismona, os dados são extre-
mamente graves e mostram 
que as políticas de combate 
ao tabagismo estão sob ataque 
direto do crime organizado. 
Vismona foi o palestrante da 
edição de outubro da reunião
-almoço Tá na Hora, promovi-
da pela Associação Comercial 
e Industrial (ACI) de Santa 
Cruz do Sul. O encontro ocor-
reu nesta segunda-feira, dia 14, 
com o tema  “As ameaças do 
mercado ilegal para a econo-
mia formal”. 

Durante coletiva de impren-

sa, o profissional falou ainda 
sobre os desafios enfrentados, 
principalmente em relação 
aos cigarros. “É um problema 
sério, que afeta diretamente o 
mercado e gera lucros absur-
dos aos criminosos. As pessoas 
precisam entender: quem com-
pra produto contrabandeado 
financia o crime organizado, 
estagna o mercado e ainda 
corre risco, devido à falta de 
fiscalização”, apontou. 

O aumento de impostos, 
segundo Vismona, também é 
prejudicial. “Quando o impos-
to aumenta, os contrabandistas 
agradecem. O brasileiro acha 
conveniente comprar esses 
produtos, por ter um preço 
baixo, mas porque os contra-
bandistas não pagam impostos 
e nem respeitam as normas 
técnicas e as regras fitossani-
tárias. É como as baterias e ce-
lulares extremamente baratos 
que, por muitas vezes, explo-
dem. É barato, mas vai afetar 
sua saúde. Assim como óculos 
falsos, que vão prejudicar sua 
visão, sua retina”, comparou.


