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Para esta terça-feira, a previsão in-
dica um dia de sol, com nevoeiro ao 
amanhecer. As nuvens aumentam no 
decorrer da tarde mas não deve cho-
ver na região. Os termômetros devem 
sofrer uma leve queda nas temperaturas 
durante a semana. Quarta-feira, dia 5, 
a mínima deve ser de 11 graus em Vera 
Cruz e Santa Cruz e 7 graus em Vale do 
Sol. O dia segue com sol entre nuvens 
na quinta-feira, assim também, na sexta-
feira. Não deve chover. A indicação da 
previsão abaixo tem como referência 
o município de Vera Cruz, porém sem 
grandes alterações para toda a região.

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Dia de sol, com nevoeiro 
ao amanhecer. As nuvens 

aumentam durante a tarde.

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus

Máxima: 24 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 13 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. À noite o 

céu fi ca nublado.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 
0%
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QUINA 4989 - acumulou
24-52-54-67-69

QUINA 4990 - acumulou
17-24-27-63-71

LOTOFÁCIL 1821 - acumulou
02-03-04-05-07-09-10
13-14-16-17-19-20-21-25

DUPLA SENA 1943
1º sorteio: 06-08-22-25-38-48
2º sorteio: 04-13-20-31-35-42

MEGA-SENA 2156 - acumulou
01-06-23-26-39-49

LOTOMANIA 1974
06-11-18-19-31-34-35-52-53-57
69-72-76-77-82-90-92-93-96-97

LOTERIA FEDERAL 05393  
1º prêmio: 28918
2º prêmio: 22194
3º prêmio: 63405
4º prêmio: 86750
5º prêmio: 71732

Germânia Arco-Íris
3718-1221
De 01 a 08/06 

Poupança
Até 28/05 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,9244
Turismo - R$ 4,1400

INCC-M (maio 2019)
754,859 | Variação: 0,09%

Milho 60kg - R$ 30,08 
Soja 60kg - R$ 70,85 
Arroz 50 kg - R$ 44,13
Feijão 60kg - R$ 156,67 
Leite litro - R$ 1,26 
Boi vivo kg - R$ 5,30
Suíno kg - R$ 3,39

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 3/06/2019

Jusante: 11,26 metros
Montante: 15,00 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Nova: 03/06 
Crescente: 10/06 
Cheia: 17/06
Minguante: 25/06

TERÇA-FEIRA, 04 DE JUNHO DE 2019

SERVIÇOS

Assassino de Francine vai realizar exame 
de sanidade mental na próxima semana

COMPROVAÇÃO

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

O exame que pode 
comprovar ou não 
a sanidade mental 

de Jair Menezes Rosa, preso 
pelo assassinato e estupro 
da jovem Francine Ribeiro, 
à margem do Lago Dourado, 
em Santa Cruz do Sul, vai ser 
realizado na próxima sema-
na. Conforme o advogado 
de defesa de Rosa, Mateus 
Porto, o exame será feito pelo 
Instituto Psiquiátrico Foren-
se (IPF), de Porto Alegre, na 
segunda-feira, dia 10 de ju-
nho. Caso fi que comprovado 
que Rosa sofria de alguma 
doença mental que difi cul-
tasse a compreensão do ato 
criminoso, o processo pode 
até ser suspenso, fazendo 
com que ele não vá a julga-
mento e fi que internado por 
medida de segurança no IPF, 
conforme o Código Penal.

Caso constatada uma inca-
pacidade parcial, o processo 
vai transcorrer normalmen-

te, mas podendo haver uma 
diminuição da pena de um 
a dois terços ao fi nal do jul-
gamento.

O acusado foi indiciado 
pelos crimes de homicídio 
qualifi cado pelo meio cruel, 
pela emboscada, por oculta-
ção do corpo, feminicídio, 
furto e estupro. No corpo e 
nas roupas da jovem, morta 
por asfi xia mecânica, foi en-

contrado material genético 
de Jair. A investigação ainda 
concluiu que a última área 
em que o aparelho celular de 
Francine estava ligado foi no 
bairro em que o acusado re-
sidia. O crime foi em agosto 
do ano passado, no Dia dos 
Pais. O corpo foi localizado 
por familiares e amigos, no 
dia seguinte. A morte causou 
comoção regional.

Rosa foi preso dias após o crime

ARQUIVO ARAUTO


