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QUINA 4851 - acumulou
08-44-71-75-80

QUINA 4852 - acumulou
19-20-43-51-67

LOTOFÁCIL 1750 
01-04-06-07-10-12-13
16-17-18-19-20-22-23-24

DUPLA SENA 1878 - acumulou
1º sorteio: 03-18-20-23-32-35
2º sorteio: 07-26-32-41-47-48

MEGA-SENA 2107 - acumulou
08-38-44-50-56-60

LOTOMANIA 1927 - acumulou
02-08-09-15-20-25-35-40-42-48
59-60-61-72-77-81-83-84-86-99

LOTERIA FEDERAL 05345
1º prêmio: 22249
2º prêmio: 19824
3º prêmio: 37450
4º prêmio: 30725
5º prêmio: 32771

Germânia Arco-Íris - 3718-1221
De 15 a 22/12 

Poupança
Até 14/12 - 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$ 3,8923
Turismo - R$ 4,0500

Milho 60kg - R$ 34,11
Soja 60kg - R$ 73,25 
Arroz 50 kg - R$ 40,61 
Feijão 60kg - R$ 135,59 
Leite litro - R$ 1,17 
Boi vivo kg - R$ 4,95 
Suíno kg - R$ 2,97 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS

HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

Na aula de geografia a profes-
sora pergunta para o Zézinho:
-Zézinho, onde podemos en-
contrar as baleias?
Ele respondeu:
-São bichos tão grandes que é 
impossível perdê-los!

A professora pergunta: - João-
zinho, quanto que é 1 - 1?
- É 1, professora.
- Não, Joãozinho. Eu vou dar 
um exemplo. Eu tenho uma 
manga, eu a comi. O que so-
brou?
- Sobrou o caroço.

A semana promete ser de tem-
po instável em toda região. 
Devido a forte onda de calor 
as chuvas devem ser diárias. 
Hoje, dia 18, a previsão é de 
um acúmulo de 30 milímetros. 

Crescente: 15/12
Cheia: 22/12
Minguante: 29/12
Nova: 05/01

QUARTA-FEIRATERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e 

à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 24 graus
Máxima: 31 graus

Probabilidade de chuva: 75%

Trânsito choca famílias na região
Quatro moradores de Santa Cruz e um de Rio Pardo foram vítimas de acidentes no último fim de semana
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João, Cristiano, Manuela e Karen perderam a vida na BR-386

Gustavo morava em Rio Pardo

PORTAL ARAUTO
jornalismo@arautofm.com.br

DOR

PREVISãO DO TEMPO

NÍVEL DO JACUÍ
Medição na Barragem de

Dom Marco em 17/12/2018

Jusante
7.07m

Montante
13.28m

A região chora. Pelo menos 
cinco moradores do Vale do 
Rio Pardo morreram vítimas 
do trânsito no último fim de 
semana. O mais grave foi em 
Montenegro, na BR-386. Uma 
família foi dilacerada. Pai, mãe 
e dois filhos perderam a vida. 
A menina mais nova, que ocu-
pava uma cadeirinha no banco 
de trás, foi arremessada para 
fora do veículo. Os demais 
ocupantes ficaram dentro do 
automóvel e morreram carbo-
nizados. O acidente envolveu 
o carro da família, um Peugeot 
208 sedan Passion e um Onix. 
O corpo da menina, identifica-
da como Manuela Job da Silva, 
de 3 anos, foi sepultado ontem 
pela manhã no Cemitério 
Ecumênico da Paz Eterna, em 
Santa Cruz.

A dor maior é a liberação 
dos outros três corpos. Con-
forme a Funerária Halmens-
chlager, eles estão no Instituto 

Médico Legal (IML) de Porto 
Alegre. Para o andamento dos 
procedimentos, é necessária 
a coleta de material genético 
da família, para o confronto 
de DNA. Em decorrência dos 
atos fúnebres, os parentes 
mais próximos ainda não se 
deslocaram a Porto Alegre. A 
expectativa é de que eles irão 
ainda esta semana. Só depois 
que os corpos de Cristiano 
Ferreira da Silva, de 40 anos, 
Karen Alessandra Job da Sil-
va, de 38, e João Vitor, de 12, 
podem ser liberados para o 
sepultamento.

EM SANTA CRUZ
Já na RSC-287, na altura 

de Pinheiral, em Santa Cruz, 
um jovem de 23 anos morreu 
após se envolver em uma co-
lisão frontal. Gustavo Kroth 
Limberger conduzia um Celta, 
com placas de Rio Pardo. No 
sentido oposto estava uma 
caminhonete Silverado, que 
invadiu a pista contrária. Ela 
era pilotada por um motorista 
que, mais tarde, assumiu ter 

ingerido bebida alcoólica. No 
entanto, o homem se negou a 
fazer o teste do etilômetro. A 
namorada de Gustavo, Erica 
Saldanha Abreu, de 29 anos, 
estava no banco do carona 
do Celta, ficou ferida e foi le-
vada ao Hospital Santa Cruz.  
Conforme a assessoria de im-
prensa da casa de saúde, ela 
fraturou o fêmur. O corpo de 
Gustavo foi sepultado na tar-
de de domingo, no Cemitério 
Católico de Rincão Del Rey.


