
QUINA 5120 - acumulou
38-51-53-60-62

QUINA 5121 
01-42-45-49-75

MEGA-SENA 2207 - acumulou
06-10-11-43-53-55

LOTOMANIA 2021 - acumulou
03-08-09-12-13-18-19-24-41-44
45-47-54-59-65-67-73-75-80-87

LOTOFÁCIL 1890 
01-02-04-05-07-08-09 
10-11-13-15-16-17-21-23

LOTERIA FEDERAL 05440 
1º prêmio: 060072
2º prêmio: 008531
3º prêmio: 059503
4º prêmio: 044485
5º prêmio: 022712

Bela Vista
3718-1888
De 09 a 16/11 

Germânia Arco-Íris 
3718-1221
De 16 a 23/11 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 13/11 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,1869
Turismo - R$ 4,4200

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

Milho 60kg - R$ 34,60 
Soja 60kg - R$ 78,69
Arroz 50 kg - R$ 45,22 
Feijão 60kg - R$ 140,31
Leite litro - R$ 1,20 
Boi vivo kg - R$ 5,48 
Suíno kg - R$ 3,70 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 14/11/2019
Jusante: 14,67 metros
Montante: 16,65 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

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

PREVISÃO DO TEMPO
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Para esta sexta-feira, feriado, a 
previsão indica sol com algumas 
nuvens. Não chove. Isso deve se re-
petir amanhã, sábado, onde as tem-
peraturas também devem variar entre 
15 e 28 graus na região. Domingo, dia 
17, a maior parte das nuvens devem 
ir embora, a temperatura máxima na 
região deve chegar na casa dos 31 graus. 
Na segunda-feira, algumas nuvens devem 
surgir no céu mas o dia deve ser de bas-
tante sol e temperaturas variando entre 19 
e 32 graus. Assim também deve seguir no 
decorrer da semana,  com bastante sol e 
temperaturas mais elevadas. A indicação 
da previsão abaixo tem como referência o 
município de Vera Cruz, porém sem gran-
des alterações para toda a região.

SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 31 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 15 E 16 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

Santa Cruz do Sul ganha 
reforço na área da segurança. 
Através do Programa Vigi-
lância Colaborativa, imagens 
de câmeras de condomí-
nios, empresas, associações 
e pessoas físicas poderão ser 
disponibilizadas aos órgãos 
competentes na prevenção 
de crimes. O programa será 
viabilizado por meio de uma 
parceria entre  Assemp e 
Prefeitura de Santa Cruz do 
Sul, por intermédio do Ga-
binete de Gestão Integrada 
Municipal.

De acordo com o vice-pre-
sidente de Desenvolvimento 
da Assemp, Eduardo Kroth, 
as câmeras privadas cedidas 
ficarão voltadas ao espaço 
público e serão custeadas 
por empresas ou pessoas que 
aderirem ao programa. Para 
participar, é preciso assinar 

um Termo de Adesão junto 
à empresa credenciada - ini-
cialmente a Cindapa -, ter dis-
ponibilidade de internet para 
transmissão das imagens e 
pagar uma mensalidade de 
R$ 59,90 por aparelho ou 
locação (com valor conforme 
equipamento instalado). Se-
gundo ele, as imagens serão 
armazenadas em uma plata-
forma e acionadas quando 
existir demanda.

O gerenciamento do pro-
grama será responsabilidade 
da Assemp. A associação 
também irá monitorar os 
custos da aquisição e manu-
tenção de equipamentos e da 
plataforma virtual. Segundo 
o presidente, Léo Schwingel, 
não haverá concorrência 
entre as empresas, pois não 
há meta de lucro e sim de 
fomento à segurança pública.

Câmeras privadas vão 
contribuir na segurança

SANTA CRUZ


