
QUINA 5109 - acumulou
14-34-40-42-62

QUINA 5110 - acumulou
01-42-57-59-74

MEGA-SENA 2203 - acumulou
17-34-46-49-50-57

LOTOMANIA 2017
11-23-24-41-43-44-48-56-61-63
65-72-77-80-82-85-86-87-88-93

LOTOFÁCIL 1884 
01-02-03-05-06-07-08
09-11-12-14-16-17-23-25

LOTERIA FEDERAL 05436  
1º prêmio: 026269
2º prêmio: 072352
3º prêmio: 079745
4º prêmio: 088797
5º prêmio: 030115

Confiança
3718-4013
De 26/10 a 02/11 

Popular 
3718-1294
De 02 a 09/11 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 28/10 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,9873
Turismo - R$ 4,2100

INCC-M (outubro 2019)
773,273 | Variação: 0,12%

Milho 60kg - R$ 34,45 
Soja 60kg - R$ 77,15 
Arroz 50 kg - R$ 44,88 
Feijão 60kg - R$ 142,33 
Leite litro - R$ 1,23
Boi vivo kg - R$ 5,22 
Suíno kg - R$ 3,67 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 31/10/2019
Jusante: 12,90 metros
Montante: 15,81 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Nova: 28/10 
Crescente: 04/11 
Cheia: 12/11
Minguante: 19/11

PREVISÃO DO TEMPO

VALE 
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Para esta sexta-feira, a previsão in-
dica sol com aumento de nuvens de 
manhã. Possibilidade de pancadas 
de chuva à tarde e à noite. Sábado, 
feriado de finados, deve ser chuvoso 
durante o dia e à noite, podendo acu-
mular até 35 milímetros de chuva.  Do-
mingo, dia 3, deve ser de muitas nuvens 
com garoa, o sol também pode aparecer 
em alguns momentos. A temperatura 
varia entre 14 e 23 graus. Segunda-feira, 
será mais um dia de sol entre nuvens 
com possibilidade de chuva, podendo 
mais uma vez acumular até 35 milíme-
tros. 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

Nublado, podendo ser 
chuvoso durante o dia e à 

noite. 

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 14 graus
Máxima: 23 graus

Probabilidade de chuva: 
80%

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde 

e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 
71%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 1º E 2 DE NOVEMBRO 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

ENEM tem provas domingo
EDUCAÇÃO

Nos dois dias de provas, 
a empresa Primavera irá 
disponibilizar linha urbana 
intermunicipal com horá-
rios diferenciados. Assim, 
tanto no primeiro domin-
go quanto no segundo, a 
saída do ônibus será às 
11h30min, do terminal, em 
Vera Cruz. O retorno está 
previsto para as 19h05min 
no dia 3 e às 18h35min no 
dia 10, ambos com saída 
da Unisc.

ÔNIBUS
Mais de cinco milhões de 

brasileiros devem prestar o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) nos próximos 
dois domingos, 3 e 10 de no-
vembro. Serão quatro provas 
objetivas, com 45 questões 
cada, além da redação. Para 
consultar o local e o horário 
das provas, os candidatos 
precisam acessar o Cartão de 
Confirmação da Inscrição, na 
página do participante - no site 
do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) - ou no 
aplicativo oficial do ENEM. 

No dia de provas, o acesso 
à sala será permitido com a 
apresentação de via original de 
documento oficial de identifi-
cação com foto. Documentos 
em formato digital não serão 
aceitos. É importante atentar 
para o uso de caneta esferográ-
fica de tinta preta e fabricada 
em material transparente para 
realizar o exame.

NÃO SE ATRASE
Nos dias de realização 

do ENEM, os portões de 
acesso aos locais de provas 
serão abertos às 12 horas e 
fechados às 13 horas. A apli-
cação do exame terá início 
às 13h30min e término às 
19 horas, no primeiro dia, 
e às 18h30min, no domingo 
seguinte.


