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QUINA 4891 - acumulou
40-42-64-66-73

QUINA 4892- acumulou
12-45-57-61-65

LOTOFÁCIL 1771 
02-06-07-10-11-13-15
16-17-18-19-21-23-24-25

DUPLA SENA 1897 - acumulou
1º sorteio: 04-12-29-31-34-38
2º sorteio: 03-19-34-44-46-49

MEGA-SENA 2121 
08-10-17-29-37-40

LOTOMANIA 1940 - acumulou
00-14-19-22-30-31-32-35-43-47
48-62-70-74-76-83-84-87-96-99

LOTERIA FEDERAL 05359 
1º prêmio: 58373
2º prêmio: 44022
3º prêmio: 49129
4º prêmio: 34790
5º prêmio: 62101

Sanar - 3718-2175
De 02 a 09/02 

Poupança
Até 01/02 - 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$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,6713
Turismo - R$ 3,8200

Milho 60kg - R$ 32,87
Soja 60kg - R$ 69,56
Arroz 50 kg - R$ 39,81
Feijão 60kg - R$ 161,88 
Leite litro - R$ 1,09
Boi vivo kg - R$ 5,12 
Suíno kg - R$ 3,09

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS

HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

O Joãozinho chama a mãe 
dele e diz:
- Mamãe,mamãe você poderia 
dar dinheiro para um velhinho 
ali da praça?
E a mãe responde:
- Posso sim, meu filho. Quanta 
generosidade sua, se preocu-
par em ajudar os outros. Como 
me orgulho de você! Pode só  
me dizer que velhinho é esse?
E o Joãozinho responde:
- Aquele mamãe, está vendo? 
Aquele que está falando  bem 
alto ali“olha a pipoca quen-
tinha”.

A semana deve ser de tempo 
seco e temperaturas amenas 
na região. Hoje, terça-feira, 
as máximas não devem ultra-
passar a casa dos 27 graus, au-
mentando gradativamente no 
decorrer dos dias. A partir de 
quinta-feira o calor deve ser 
mais intenso.  Segundo a pre-
visão, a chuva deve retornar 
à região apenas no próximo 
final de semana. 

Nova: 04/02 
Crescente: 12/02
Cheia: 19/02
Minguante: 26/02

QUARTA-FEIRATERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol com algumas nuvens. 
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: 27 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade  de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 31 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Corpo pode ser de aposentado
Polícia suspeita que homem encontrado morto no sábado possa ser Alvício Rocha, desaparecido em Santa Cruz
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Polícia Civil, Bombeiros e IGP estiveram no local na tarde de sábado

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

COLETADO MATERIAL gEnéTICO

PREVISãO DO TEMPO

A Polícia Civil de Vera Cruz 
ainda tenta desvendar a iden-
tidade do homem encontrado 
morto dentro da água de um 
poço, a cerca de 100 metros da 
margem da ERS-412, na Vila 
Triângulo, interior do municí-
pio, na tarde deste sábado, dia 
2, e o que causou sua morte.

A suspeita é de que seja o 
corpo de Alvício Rocha, de 
72 anos, desaparecido em de-
zembro do ano passado, em 
Santa Cruz do Sul. Sem indício 
e sem identificação, o corpo 
foi encaminhado para a perí-
cia no departamento Médico 
Legal (DML) de Porto Alegre. 

Nesta segunda-feira, dia 4, 
familiares de Alvício Rocha 
foram ao Instituto Geral de 
Perícias (IGP), onde foi cole-
tado material genético que 
será encaminhado para Porto 

Alegre e confrontado com 
material genético da vítima. 
Conforme o delegado Paulo 
César Schirrmann, titular da 
Delegacia de Polícia de Vera 
Cruz, o resultado deve demo-
rar alguns dias. Já o resultado 
preliminar da perícia feita na 
vítima deve sair ainda esta 
semana.

Segundo o delegado titutar 
da 2ª Delegacia de Polícia de 
Santa Cruz, Alessander Garcia, 
em conversa com familiares há 
indicativos de que seja Alvício 
Rocha, pois ele é torcedor do 
Grêmio. “A família também 
sentiu falta de um camisa dele 
do Grêmio”, revela. 

De acordo com o delegado 
Paulo César Schirrmann, titu-
lar da Delegacia de Polícia de 
Vera Cruz, devido ao avança-
do estado de decomposição, 
ainda não foi possível identi-
ficar a causa da morte. “Acre-
ditamos que o corpo estava 
lá há bastante tempo porque 
não foi possível visualizar um 
corte ou uma possível marca 

de tiro. Depois de vários dias, 
só com o trabalho do médico 
legista para apontar a causa 
da morte”, afirma.

O homem aparenta ter 
mais de 40 anos e vestia calça 
e uma camiseta do Grêmio.
Apesar da suspeita, qual-
quer informação que possa 
colaborar no trabalho da 
investigação policial pode ser 
repassada através do telefone 
197.

O CASO
Segundo informações da  

Brigada Militar, o corpo foi 
encontrado por um popular 
que foi até o poço pegar água 
para tratar os animais. O cor-
po, que estava com a barriga 
para baixo na água, foi re-
movido do poço pela equipe 
do Instituto Geral de Perícias 
de Santa Cruz do Sul e pelo 
Corpo de Bombeiros Misto 
de Vera Cruz. A suspeita é 
de que pelo estado avançado 
de decomposição o cadáver já 
estivesse no poço há cerca de 
duas semanas.
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