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QUINA 4816 - acumulou
20-21-33-47-78

QUINA 4817 
11-13-18-23-45

LOTOFÁCIL 1732 
01-03-05-09-10-12-13 
14-17-18-19-20-21-22-24

DUPLA SENA 1861 - acumulou
1º sorteio: 12-14-18-30 -31-39
2º sorteio: 09-10-13-15-16-28

MEGA-SENA 2094 - acumulou
04-16-19-31-33-44

LOTOMANIA 1915 - acumulou
07-13-16-33-38-40-42-44-56-57
61-64-65-67-74-75-80-84-89-96

LOTERIA FEDERAL 05333 
1º prêmio: 86121
2º prêmio: 05603
3º prêmio: 02972
4º prêmio: 74899
5º prêmio: 82072

Schmidt - 3718-1433
De 03 a 10/11 

Poupança
Até 01/11 - 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$ 3,7179
Turismo - R$ 3,8700

Milho 60kg - R$ 35,61 
Soja 60kg - R$ 77,03 
Arroz 50 kg - R$ 42,39 
Feijão 60kg - R$ 138,42 
Leite litro - R$ 1,23
Boi vivo kg - R$ 4,72 
Suíno kg - R$ 3,10 
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FASES DA LUA

Certo dia estava no ônibus 
quando um homem sentou-
se ao meu lado e me mostrou 
no celular uma foto da esposa 
dele. Todo feliz ele me per-
guntou :
- Ela é bonita, não é?
Eu respondi:
- Se você acha que ela é boni-
ta, deveria ver a minha namo-
rada então.
O homem questionou:
- A sua namorada é tão bonita 
assim?
E eu respondi:
- Não, ela é oftalmologista.

A semana deve ser de tempo 
seco e temperaturas amenas. 
Os termômetros não devem 
ultrapassar os 29 graus. Quar-
ta-feira (7),deve ser um dia 
com bastante nebulosidade.

Minguante: 31/10 
Nova: 07/11
Crescente: 15/11
Cheia: 23/11

QUARTA-FEIRATERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol com muitas nuvens du-
rante o dia e períodos de céu 
nublado. Noite com nuvens.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens ao 
amanhecer. Não há

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 29 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Fumageira é alvo de assaltantes
Indivíduos chegaram em um Fiesta, machucaram dois funcionários e fugiram levando apenas uma carteira

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

TENTATIVA DE ROUBO

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 5/11/2018

Jusante
9.19m

Montante
14.45m

A semana começou com 
tentativa de assalto a uma 
empresa fumageira de Vera 
Cruz. Pouco depois das 11 
horas desta segunda-feira, dia 
5 de novembro, três bandidos 
chegaram em um automóvel 

Fiesta, de cor vermelha, em 
frente à ITB Tabacos, locali-
zada às margens da RSC-287, 
bem próximo do trevo de 
acesso ao município. 

Armados, os meliantes des-
feriram tiros ao alto e machu-
caram ao menos dois fun-
cionários. Um foi ferido com 
coronhadas e outro com socos. 

A intenção dos criminosos, 
conforme hipótese da Brigada 
Militar, era roubar o dinheiro 
do pagamento mensal dos 
trabalhadores. No entanto, 
nada foi levado da empresa. 
Na ação, apenas a carteira com 
documentos e dinheiro, per-
tencente a um dos funcionários 
agredidos,  foi levada.

A Brigada Militar foi acio-
nada minutos após o assalto 
e iniciou buscas aos indiví-
duos. Porém, não encontrou 
nenhum dos suspeitos. Qual-
quer informação a respeito  
dos assaltantes, bem como 
do veículo utilizado na ação 
podem ser repassadas ao te-
lefone 190.

· DROGAS
Câmeras de Segurança do 
Presídio Regional de Santa 
Cruz flagraram, na sexta-feira, 
o momento em que um indi-
víduo, em atitude suspeita, 
arremessou algo para dentro 
do pátio do anexo feminino do 
presídio. Em seguida o material 
foi recolhido por uma detenta.  
Após visualizarem as imagens, 
os agentes penitenciários fize-
ram a revista e verificaram que 
drogas estavam enroladas em 
um cobertor. Foram apreendi-
das 54,7 gramas de maconha e 
20,5 gramas de cocaína.

· RECUPERAÇãO
Um veículo furtado na noite 
de quinta-feira, dia 1º, na rua 
Rio Branco, no Centro de San-
ta Cruz, foi recuperado pela  
Delegacia Especializada em 
Furto, Roubo, Entorpecentes e 
Captura (Defrec) em menos de 
24 horas após o crime. O carro, 
um Gol de cor branca, que ha-
via sido levado quando estava 
estacionado, foi encontrado 
por volta das 18 horas de sexta-
feira, na rua Antônio Zimmer, 
bairro Higienópolis. O Gol foi 
retirado do local pelo guincho 
e devolvido ao proprietário.

· AFOGAMENTO
Desaparecido desde o dia 28 
de outubro, Odair José Mendes 
Vargas, de 42 anos, foi en-
contrado morto pelo próprio 
irmão na manhã de domingo. 
Odair havia desaparecido na 
Travessa Bauermann, em Rio 
Pardinho, distrito de Santa 
Cruz do Sul. O corpo foi encon-
trado boiando em um açude 
junto à uma lavoura de soja. 
O velório do santa-cruzense 
ocorreu na Capela Santo Antô-
nio, no bairro Arroio Grande, e 
o sepultamento no Cemitério 
Santo Antônio.

· APREENSãO
A Brigada Militar de Vera Cruz 
apreendeu dois adolescentes 
na manhã desta segunda-
feira, dia 5 de novembro. Os 
jovens, de 15 e 17 anos, es-
tavam com uma motocicleta 
furtada no bairro Arco-Íris, 
local onde o crime aconteceu 
no último sábado. Eles foram 
flagrados no momento em 
que negociavam o veículo, 
uma Honda 125 Fan, para res-
gate. A dupla e a moto foram 
encaminhadas à Polícia Civil 
de Vera Cruz para o registro 
do caso.
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