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QUINA 4845 
06-11-15-36-59

QUINA 4846 - acumulou
04-15-21-41-52

LOTOFÁCIL 1747 
01-04-05-06-07-08-10 
13-15-16-17-19-20-21-25

DUPLA SENA 1875 - acumulou
1º sorteio: 09-15-20-24-29-49
2º sorteio: 03-09-11-21-25-47

MEGA-SENA 2105 - acumulou
11-13-16-24-31-46

LOTOMANIA 1925 
02-03-05-07-08-10-11-12-16-17
33-40-43-50-56-65-66-80-84-89

LOTERIA FEDERAL 05343 
1º prêmio: 58330
2º prêmio: 08008
3º prêmio: 23181
4º prêmio: 71269
5º prêmio: 45762

Sanar - 3718-2175
De 08 a 15/12

Poupança
Até 07/12 - 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$  3,9318
Turismo - R$ 4,0900

Milho 60kg - R$ 34,51 
Soja 60kg - R$ 73,70 
Arroz 50 kg - R$ 40,84 
Feijão 60kg - R$ 139,42 
Leite litro - R$ 1,18 
Boi vivo kg - R$ 4,89 
Suíno kg - R$ 3,14 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS

HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

A patroa, furiosa, dá uma bron-
ca na empregada:
- Maria, você é muito relaxa-
da! Olha só a poeira destes 
móveis! Parece que não são 
lustrados há uns três meses!
- Ah, patroa! - interrompe a 
empregada - Tá na cara que a 
culpa não é minha! Eu só estou 
aqui há um mês!

- Quantos anos você tem?
- Olhando pra mim o que você 
acha?
- Feio. Mas qual sua idade 
mesmo?

Hoje, dia 11, o tempo segue  
seco, com temperaturas eleva-
das. Na quarta-feira, a instabi-
lidade chega trazendo chuvas 
esparsas, que possivelmente 
se estenderão até sábado. 

Nova: 07/12
 Crescente: 15/12
Cheia: 22/12
Minguante: 29/12

QUARTA-FEIRATERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e 

à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 23 graus
Máxima: 30 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 36 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol e nuvens. Pancadas de 
chuva a qualquer hora do dia 

e da noite. 

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 31 graus

Probabilidade de chuva: 75%

Polícia irá ouvir irmão de Enzo nesta semana em Santa Cruz
GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

CASO QUE CHOCOU A REGIÃO

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 10/12/2018

Jusante
7.50m

Montante
13.59m

· BRIGA
Uma briga entre dois homens 
resultou em uma jovem de 
17 anos ferida em Vera Cruz. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, o crime aconteceu às 
5 horas de domingo, dia 9, no 
bairro São Francisco. Os dois 
indivíduos partiram para luta 
corporal e a jovem, namora-
da de um deles, na intenção 
de evitar uma nova briga - já 

que momentos antes houve 
desentendimento em um 
baile que eles frequenta-
vam - foi golpeada com um 
facão na altura do pescoço. 
O companheiro a socorreu 
e encaminhou ao Hospital 
Vera Cruz. Foram necessários 
dez pontos para a sutura do 
corte. O caso foi encaminhado 
à Polícia Civil, que irá ouvir as 
testemunhas.

· ESTUPRO
Um homem de 39 anos foi 
preso em flagrante por es-
tupro de vulnerável na tarde 
de domingo, em Herveiras. 
O caso aconteceu por volta 
das 15 horas, em uma re-
sidência da localidade de 
Pinhal. Conforme relato da 
mãe aos policiais, ela flagrou 
o companheiro com as calças 
abertas de frente para a filha 

de seis anos, que chorava 
diante da situação. Ao ver a 
mãe, a criança contou o que 
estava acontecendo. A mulher 
chamou a Brigada Militar, que 
foi até o local e prendeu o in-
divíduo. Ele ficou em silêncio 
durante depoimento na Dele-
gacia de Polícia de Santa Cruz. 
Após o registro, o homem foi 
levado ao Presídio Regional 
de Santa Cruz.

PLANTãO DE POLíCIA

A Polícia Civil vai realizar 
nos próximos dias uma das 
últimas oitivas em relação ao 
caso da morte do menino Enzo 
Gabriel Quintana Dilemburg, 
assassinado por espancamento 
pelo padrasto em Encruzilha-
da do Sul. Além de vizinhos, 
familiares da mãe e o pai 
biológico, o irmão de Enzo, de 
apenas 5 anos, será ouvido. Ele 
pode ser uma peça-chave no 
desdobramento do caso, por 
ser o único, além da mãe e do 
padrasto, que estava em casa 

na madrugada do crime. A 
criança será ouvida por profis-
sionais da Delegacia de Prote-
ção à Criança e ao Adolescente 
(DPCA) de Santa Cruz. De 
acordo com a delegada Raquel 
Schneider, o objetivo é saber se 
a criança ouviu algum barulho 
naquela madrugada e se eram 
frequentes as agressões a ele e 
ao irmão. 

Conforme Raquel, o menino 
ainda não foi ouvido porque o 
Conselho Tutelar alega pres-
tar apenas uma formação de 
vínculo e não um depoimento 
que possa ser utilizado pela 
polícia. Por isso, a criança será 

trazida para Santa Cruz do 
Sul e ouvida por profissionais 
especializados. Atualmente, o 
irmão de Enzo está recolhido 
em uma casa de passagem. 
Ele não terá qualquer tipo de 
contato com a mãe até que o 
caso seja concluído.

CONDUTA DA MãE
SERÁ INVESTIGADA
Mesmo com a prisão de 

Jonatas Gomes de Melo, que 
confessou ter matado o en-
teado, a Polícia Civil segue as 
investigações. Ainda é pre-
ciso descobrir se a mãe foi 
conivente com a agressão. 
A possibilidade é analisa-

da desde o início do caso. 
Conforme a delegada, a polícia 
investiga se outras agressões 
já haviam ocorrido. Durante a 
semana, a polícia foi até a casa 
onde a família morava para 
analisar as condições em que 
a criança vivia. “O caso é de-
licado, porque até o momento 
não temos como comprovar 
que ela ouviu o que aconteceu 
durante a noite. É prematuro 
dizer, mas ela poderia ser indi-
ciada por lesão corporal ou até 
mesmo tortura, porque uma 
mãe tem, por lei, obrigação 
de cuidar, proteger e vigiar o 
filho”, explica.


