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Para esta terça-feira, a previsão indica 
sol, com pancadas de chuva de manhã 
e muitas nuvens à tarde. À noite o tem-
po deve ser firme. Ainda há possibilidade 
de acumular até 15 milímetros no decor-
rer do dia. Quarta-feira, dia 6, o amanhe-
cer pode ser nublado mas o sol aparece 
no decorrer do dia. Quinta, o dia deve ser 
de sol entre nuvens e as temperaturas devem 
variar entre 18 e 30 graus. A sexta-feira não 
deve ser muito diferente, sol com algumas nu-
vens e termômetros registrando até 31 graus. 
A indicação da previsão abaixo tem como re-
ferência 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: 17 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de  

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus

Máxima: 30 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de  

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 31 graus

Probabilidade de chuva: 
0%
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QUINA 5111 - acumulou
02-21-22-52-74

QUINA 5112 - acumulou
05-32-42-49-62

LOTOFÁCIL 1885
01-03-05-08-09-10-11
12-14-17-18-21-22-23-25

DUPLA SENA 2006 - acumulou
1º sorteio: 09-27-30-35-40-41
2º sorteio: 07-21-33-34-38-39

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

LOTOMANIA 2018 - acumulou
08-09-11-13-19-31-38-42-45-46
47-49-55-61-68-69-81-82-88-93

LOTERIA FEDERAL 05437  
1º prêmio: 028654
2º prêmio: 024441
3º prêmio: 030536
4º prêmio: 068940
5º prêmio: 079629 

Popular
3718-1294
De 02 a 09/11 

Poupança
Até 28/10 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,9812
Turismo - R$ 4,2000

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$ 1,24
Boi vivo kg - R$ 5,22
Suíno kg - R$ 3,67

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 4/11/2019

Jusante: 15,92 metros
Montante: 17,70 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Crescente: 04/11 
Cheia: 12/11
Minguante: 19/11
Nova: 26/11

TERÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2019

SERVIçOSINVESTIMENTO

LUCIANA MANDLER*
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A Funerária Halmens-
chlager celebra neste ano 
três décadas de atividades. 
E para comemorar, na últi-
ma sexta-feira à noite, em 
evento no salão social do 
Esporte Clube Avenida, em 
Santa Cruz do Sul, reuniu 
convidados especiais para 
um momento que marcou 
a história da empresa. Na 
ocasião, a funerária, que tem 
unidades em Santa Cruz, 
Vera Cruz e Vale do Sol, fez 
um anúncio sobre o maior 
investimento até o momento: 
a construção do Memorial 
Crematório Halmenschlager.

O espaço será junto às ca-
pelas existentes no Cemitério 
Ecumênico da Paz Eterna, 
na lateral térrea. Há um 
espaço já existente que será 
ampliado e adequado para 
esta finalidade. O projeto 
está sendo concluído e o tipo 
de equipamento por decidir.

O CEO da Funerária Hal-
menschlager, Claiton Fer-

nandez, diz que as obras 
começam no início de 2020 
e devem ser concluídas até o 
fim do mesmo ano. Assim, a 
partir do crematório pronto, 
a funerária passará a realizar 
o serviço, que hoje é feito em 
Caxias do Sul, por meio de 
parceria. “Com o cremató-
rio pronto, a partir de 2021 
passamos a realizar as cre-
mações”, projeta Fernandez. 

O CEO da Halmenschla-
ger destaca que a empresa 

tem uma grande preocupa-
ção no que se refere à capa-
citação, ao treinamento e à 
infraestrutura: “Nós temos 
prédio próprio, uma frota de 
veículos, mas principalmen-
te uma valorosa equipe de 
profissionais treinados para 
prestar excelência nos servi-
ços aos clientes”, sublinha.

Com informações 
do Portal Arauto.

Anúncio do investimento ocorreu na sexta-feira à noite

MAIQUEL ThESSINg

Halmenschlager terá crematório


