
Fonte Clima Tempo

PREVISÃO DO TEMPO

VALE 
DO SOL

VERA 
CRUZ

SANTA 
CRUZ DO 

SUL

►

►

►

►

►

►

17ºC

23ºC

23ºC

9ºC

12ºC

12ºC

Para esta terça-feira, a previsão indica 
sol com algumas nuvens, não há pos-
sibilidade de chuva. O dia deve ama-
nhecer com mínimas de 9 graus em Vale 
do Sol e 12 em Vera Cruz e Santa Cruz. 
Quarta-feira, dia 23, o dia deve ser nova-
mente de sol entre nuvens, não chove. 
Os termômetros não devem registrar 
máximas acima de 24 graus na região. 
Quinta não deve ser muito diferente, 
porém as temperaturas vão aumentan-
do até o final de semana. 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. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus

Máxima: 24 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 13 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 13 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 
0%
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TERÇA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2019

QUINA 5100 - acumulou
22-27-33-38-65
QUINA 5101 - acumulou
02-14-27-46-55
LOTOFÁCIL 1879
02-04-05-06-08-10-11
13-15-16-19-20-21-24-25
DUPLA SENA 2000 - acumulou
1º sorteio: 02-10-25-28-38-43
2º sorteio: 05-10-14-17-33-41
MEGA-SENA 2199 - acumulou
15-23-30-35-38-44
LOTOMANIA 2014 - acumulou
03-09-13-23-29-32-34-40-58-61
63-66-70-72-74-76-77-80-81-99
LOTERIA FEDERAL 05433 
1º prêmio: 085593
2º prêmio: 038154 
3º prêmio: 085433
4º prêmio: 022006
5º prêmio: 037687

Bela Vista
3718-1888 | De 19 a 26/10 

Poupança
Até 17/10 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$4,1193
Turismo - R$ 4,2800

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

Milho 60kg - R$ 33,36 
Soja 60kg - R$ 78,45 
Arroz 50 kg - R$ 44,93 
Feijão 60kg - R$ 142,50 
Leite litro - R$ 1,21 
Boi vivo kg - R$5,12 
Suíno kg - R$ 3,61 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 21/10/2019
Jusante: 11,44 metros
Montante: 15,25 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ Minguante: 21/10
Nova: 28/10
Crescente: 04/11 
Cheia: 12/11

SERVIÇOS

Admirador da BM, menino recebe 
visita surpresa no seu aniversário

VALE DO SOL

Quantas crianças crescem 
e se espelham na figura dos 
policiais, nutrindo admira-
ção e inspiração? O menino 
Arthur Knod, morador de 
Vale do Sol, é uma delas. No 
último domingo, dia 20, um 
gesto carinhoso da Brigada 
Militar do município deve 
ter aumentado ainda mais 
este sentimento. No dia em 
que o menino completou 
cinco anos, os soldados sur-
preenderam com uma visita 
ao aniversariante. E mais, 
a pedido dos pais, foi das 
mãos de um policial militar, 
o soldado Felipe Lisboa, que 
Arthur recebeu o presente de 
aniversário: uma bicicleta.

A comandante da BM, Lu-
célia Carrão, disse que a mãe 
do menino, Michele Knod, a 
procurou no quartel da BM 
para contar do plano de sur-
preender o filho, que sempre 
demonstrou adoração pela 
corporação. O soldado Lis-
boa, em sua folga, se fardou 
para fazer a surpresa e ainda 
presentear o menino com o 

Soldado Lisboa surpreendeu Arthur, fã da Brigada Militar

DIVULGAÇÃO

boné da BM. “Na chegada 
ficou meio tímido, mas logo 
já se soltou e me deu um 
forte abraço”, frisou Lisboa, 
resumindo a reação do me-
nino. No fim da surpresa, 

difícil saber quem ficou mais 
emocionado, o policial acre-
dita que foi ele mesmo. Uma 
rotina diferente, de carinho 
e reconhecimento que não 
tem preço.


