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QUINA 4805 - acumulou
13-15-40-54-80

QUINA 4806 - acumulou
02-03-04-45-78

LOTOFÁCIL 1726
01-03-05-06-08-10-11
12-14-15-17-19-20-22-25

DUPLA SENA 1855 - acumulou
1º sorteio: 05-19-22-40-42-50
2º sorteio: 07-12-23-26-27-28

MEGA-SENA 2089 - acumulou
05-10-32-38-48-49

LOTOMANIA 1911 - acumulou
00-02-04-08-14-18-28-33-37-40
42-45-56-62-67-75-77-79-80-83

LOTERIA FEDERAL 05329
1º prêmio: 63824
2º prêmio: 51127
3º prêmio: 41262
4º prêmio: 19977
5º prêmio: 32360

Bela Vista - 3718-1888
De 20 a 27/10

Poupança
Até 18/10 - 0,3715%
( p a ra  d e p ó s i t o s  a  p a r t i r  d e 
04/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,7174
Turismo - R$ 3,9200

Milho 60kg - R$ 36,93 
Soja 60kg - R$ 79,06
Arroz 50 kg - R$ 43,77 
Feijão 60kg - R$ 138,33 
Leite litro - R$ 1,24 
Boi vivo kg - R$ 4,68 
Suíno kg - R$ 3,10 
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FASES DA LUA

O sujeito, em busca de uma 
casa para alugar, pergunta a 
um caipira que passava na rua:
- Moço, você sabe quanto está 
o aluguel desta casa?
O caipira prontamente res-
ponde:
- Está 750 reais.
O sujeito questiona:
- Por acaso, você sabe me dizer 
se passa ônibus aqui na porta?
E o caipira responde:
- Rapaz! Já vi passar geladeira, 
fogão, mesa, cadeiras, sofá... 
Mas ônibus, nunca vi passar 
não.

A chuva deve retornar ao Rio 
Grande do Sul esta semana,  
porém com baixa intensida-
de. Os termômetros registram 
temperaturas mais amenas  ao  
amanhecer.

Crescente: 16/10
Cheia: 24/10 
Minguante: 31/10
Nova: 07/11

QUARTA-FEIRATERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e 

à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol, com pancadas de chuva 
de manhã e muitas nuvens à 
tarde. À noite, tempo firme.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 

tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 30 graus

Probabilidade de chuva: 80%

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 22/10/2018

Jusante
7.85m

Montante
13.77m

Homem fica sob a mira de arma
Quatro criminosos assaltaram residência no Centro de Vera Cruz, levaram pertences e um automóvel Crossfox

LUIZA ADORNA
jornalismo@arautofm.com.br

TERROR

Um homem de 33 anos pas-
sou por momentos de terror 
ao chegar em casa na noite de 
domingo, dia 21, no Centro de 
Vera Cruz. Ao abrir o portão 
da garagem de casa, quatro 
criminosos estacionaram um 
Gol atrás de seu carro. Um 
dos indivíduos, de touca ninja 

e arma, desceu e o ameaçou.
A vítima foi retirada à for-

ça de dentro do Crossfox e 
carregada até o pátio de casa, 
enquanto os bandidos procu-
ravam as chaves dentro do 
veículo. Após conseguirem 
abrir a residência, o proprie-
tário foi obrigado a sentar no 
sofá, sob a mira de um revól-
ver, enquanto dois dos ho-
mens reviravam a residência 

e um cuidava o movimento 
da rua Lauro Raupp.

Os bandidos roubaram 
uma televisão, um telefone, 
um notebook, carteira e ma-
teriais de estudo. O grupo 
trancou o morador dentro de 
um dos quartos e fugiu com 
o veículo da vítima. 

Ferido com uma coronha-
da, o morador conseguiu 
pular a janela do quarto e 

pedir ajuda na casa de uma 
vizinha. A Brigada Militar 
foi acionada e fez buscas 
aos bandidos, que não fo-
ram localizados. Os policiais 
acharam, no entanto, o veí-
culo Gol usado na ação. O 
Crossfox da vítima, de cor 
verde e placas IML-3303, de 
Vera Cruz, foi levado e não 
foi localizado. Informações 
podem ser repassadas ao 190.

· ASSASSINATO
O proprietário de um minimer-
cado da rua Arnoldo Henrique 
Zimmer, no bairro Santo Antô-
nio, em Santa Cruz, foi execu-
tado com quatro tiros na noite 
de sexta-feira, dia 19. Dois 
indivíduos chegaram em uma 
motocicleta e, sem tirarem 
os capacetes, desceram do 
veículo, entraram no estabe-
lecimento e efetuaram quatro 
disparos na cabeça da vítima, 
identificada como Eduardo 
Fernando Klinger, de 43 anos. 

Após os disparos, os dois indi-
víduos fugiram com a moto, 
sem render funcionários e 
sem levar nada. O veículo foi 
encontrado pela Brigada mi-
nutos depois, em um matagal, 
na rua João Goerck, no bairro 
Arroio Grande. A motocicleta, 
com placa de Venâncio Aires, 
estava em situação de furto. 
Conforme o delegado titular 
da 2ª DP, Alessander Zucuni 
Garcia, a forma como a vítima 
foi morta deixa claro o obje-
tivo de execução. “Não é um 

fato corriqueiro e nos intriga 
porque se trata de uma víti-
ma sem indiciamentos, sem 
relação com o tráfico”, disse. 
Ainda conforme ele, nada foi 
roubado, o que descarta a 
possibilidade de latrocínio. 
A polícia busca ouvir pessoas 
próximas à vítima e já trabalha 
na identificação de possíveis 
suspeitos. 

· ACIDENTE FATAL
Um motociclista morreu em 
acidente de trânsito por volta 

da 0h30min de domingo, dia 
21, em Vera Cruz. Conforme o 
Comando Rodoviário da Bri-
gada Militar, Marçal Soares Go-
mes Filho, de 36 anos, perdeu 
o controle de uma moto Titan, 
no quilômetro 8 da ERS-409, 
no bairro Bom Jesus. Ele che-
gou a ser encaminhado para o 
Hospital Vera Cruz (HVC), mas 
não resistiu aos ferimentos e 
faleceu. O sepultamento de 
Marçal ocorreu ontem pela 
manhã, no Cemitério Munici-
pal de Vera Cruz.
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