
Abertura e horário do
comércio em debate

SANTA CRUZ

QUINA 5103 - acumulou
01-09-14-20-78

QUINA 5104 - acumulou
17-18-41-61-73

MEGA-SENA 2200 - acumulou
11-15-28-36-43-55

LOTOMANIA  2015 - acumulou
11-24-26-27-28-32-35-37-42-45
48-52-54-64-65-76-90-92-96-97

LOTOFÁCIL 1881 - acumulou
01-03-04-05-10-14-15
16-17-18-19-21-23-24-25

LOTERIA FEDERAL 05434 
1º prêmio: 010768
2º prêmio: 085121
3º prêmio: 003935
4º prêmio: 022213 
5º prêmio: 088059

Bela Vista
3718-1888
De 19 a 26/10 

Confiança
3718-4013
De 26/10 a 02/11 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 22/10 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,0329
Turismo - R$ 4,2000

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

Milho 60kg - R$ 33,90 
Soja 60kg - R$ 78,86 
Arroz 50 kg - R$ 44,80
Feijão 60kg - R$ 142,19 
Leite litro - R$ 1,22
Boi vivo kg - R$ 5,15 
Suíno kg - R$ 3,65 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 24/10/2019
Jusante: 11,60 metros
Montante: 15,30 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
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Para esta sexta-feira, a previsão 
indica sol com algumas nuvens na 
região, Vale do Sol pode amanhecer 
com névoa. Sábado, dia 26, deve ser 
de sol com aumento de nuvens no 
decorrer da tarde e possibilidade de 
chuva durante a noite. Os termôme-
tros devem marcar até 32 graus durante 
a tarde. O domingo deve ser chuvoso na 
maior parte do tempo, podendo acumu-
lar até 40 milímetros durante o dia. A ins-
tabilidade deve seguir na segunda-feira, o 
volume de chuva deve ficar entre 15 e 20 
milímetros. A semana pode ser com pan-
cadas de chuva diariamente. 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 aumento de nu-
vens ao longo do dia. Noite 

com pancadas de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Chuvoso de manhã. Sol à 
tarde com pancadas de 

chuva que vão até a noite.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus

Máxima: 28  graus
Probabilidade de chuva: 

90%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019

jornalarauto instarauto jornalarauto.com.br
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É nesta sexta-feira, dia 25, 
que os lojistas se reúnem em 
assembleia para tratar sobre 
a abertura das lojas nos do-
mingos e feriados. Também 
vai estar na pauta os horários 
estendidos no comércio para o  
Natal. A assembleia ocorre às 
9 horas, na sede do Sindilojas, 
em Santa Cruz do Sul. O presi-
dente da entidade, Mauro Spo-
de, não quis adiantar detalhes 
do encontro, mas reforça que 
todos os anos os assuntos são 
debatidos. “A partir do que os 
lojistas querem, vamos levar a 
proposta para o Sindicato dos 
Comerciários de Santa Cruz 
do Sul”, diz. “Vamos aguardar 
o resultado da assembleia para 
nos posicionarmos”, completa.

O presidente do Sindicato 

dos Comerciários, Afonso Sch-
wengber,  diz ser contra o tra-
balho aos domingos e feriados. 
“Sou defensor do domingo 
para a família. Não tem neces-
sidade de fazer o trabalhador 
que já dedicou a semana toda 
à sua atividade ainda ter que 
trabalhar no domingo”, reflete. 
“Não concordo, mas respeito 
as opiniões”, completa. Já 
referente aos horários para 
o Natal, Schwengber revela 
que o Sindicato encaminhou 
a convenção com a proposta 
em setembro. Ele adianta que 
a população pode ficar tran-
quila, pois a proposta segue os 
moldes dos últimos seis anos, 
com horários que entende ser 
o suficiente para atender bem 
a comunidade.


