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Para esta terça-feira, a previsão indica 
dia de sol com muitas nuvens em Vera 
Cruz e Santa Cruz, mas não deve cho-
ver. Em Vale do Sol não deve ser muito 
diferente, porém o amanhecer pode ser 
com geada e isso deve se repetir da ter-
ça até a sexta-feira. A quarta-feira pode 
ser com bastante nevoeiro ao amanhe-
cer em Vera Cruz e Santa Cruz. Já na 
quinta e sexta-feira deve gear nessa 
região também. A temperatura mínima 
deve ficar na casa dos 0 grau em Vale 
do Sol, quinta-feira, dia 4. Já em Vera 
Cruz e Santa Cruz os termômetros não 
devem marcar menos que 4 graus.

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Dia de sol, com nevoeiro 
ao amanhecer. As nuvens 

aumentam de tarde.

TEMPERATURA
Mínima: 6 graus

Máxima: 16 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. As nuvens au-

mentam de tarde.

TEMPERATURA
Mínima: 4 graus
Máxima: 13 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. As nuvens au-

mentam de tarde.

TEMPERATURA
Mínima: 4 graus

Máxima: 10 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

jornalarauto instarauto jornalarauto.com.br

ACOMPANHE O GRUPO ARAUTO NA INTERNET
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QUINA 5006 - acumulou
13-19-28-34-54

QUINA 5007 
15-19-21-43-44

LOTOFÁCIL 1833 
01-07-09-11-12-14-15
16-18-19-20-21-23-24-25

DUPLA SENA 1954 - acumulou
1º sorteio: 09-10-14-39-41-49
2º sorteio: 01-04-17-34-41-50

MEGA-SENA 2164 - acumulou
16-17-25-47-48-58

LOTOMANIA  1982 - acumulou
02-14-26-27-33-35-37-40-45-48
54-55-64-65-66-76-83-87-88-90

LOTERIA FEDERAL 05401
1º prêmio: 16959
2º prêmio: 5289
3º prêmio: 31845
4º prêmio: 39435
5º prêmio: 45977

Bela Vista
3718-1888
De 29/06 a 06/07 

Poupança
Até 27/06 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,8410
Turismo - R$ 4,0500

INCC-M (junho 2019)
758,177 | Variação: 0,44%

Milho 60kg - R$ 31,26
Soja 60kg - R$ 72,51 
Arroz 50 kg - R$ 43,94 
Feijão 60kg - R$ 145,59 
Leite litro - R$ 1,31
Boi vivo kg - R$ 5,39 
Suíno kg - R$ 3,53 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 1º/02/2019

Jusante: 7,30 metros
Montante: 13,48 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Nova: 02/07 
Crescente: 09/07 
Cheia: 16/07
Minguante: 24/07

TERÇA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2019

SERVIçOS

Brigada Militar esclarece briga 
envolvendo adolescentes em Santa Cruz

Por telefone, mais um bebê salvo

VíDEOS NA INTERNET

BOMBEIROS

Um vídeo que mostra uma 
agressão entre adolescentes 
em um shopping de Santa 
Cruz do Sul não tem relação 
com o grupo que estaria agre-
dindo jovens em escolas do 
município. Segundo a Briga-
da Militar, o vídeo que circula 
pelas redes sociais desde o 
último sábado, dia 29, expõe 
uma briga entre dois adoles-
centes quem eram amigos e 
tiveram uma divergência no 
dia do fato. 

O vídeo foi divulgado junto 
com um texto, dizendo que 
jovens estão atacando em 

portas de escola e na saída do 
shopping, o que preocupou 
pais. Conforme a Brigada Mi-
litar, os dois adolescentes que 
aparecem nas imagens per-
tenciam ao mesmo grupo de 
amigos e não têm relação com 
nenhuma “gangue”, como 
chegou a circular em grupos 
de WhatsApp. Os dois foram 
identificados e a situação será 
repassada à Polícia Civil. Con-
forme o comandante do 23º 
Batalhão de Polícia Militar, 
tenente-coronel Giovani Paim 
Moresco, um documento será 
elaborado e repassado à Pro-

motoria de Justiça da Infância 
e da Juventude.

BRIgA EM ESCOLAS
Conforme a titular da De-

legacia de Proteção à Criança 
e ao Adolescente (DPCA), 
delegada Lisandra de Castro 
de Carvalho, a Polícia Civil 
segue investigando o grupo 
de adolescentes entre 14 e 16 
anos que agrediram outros 
jovens na saída de algumas 
escolas do município. De-
talhes da investigação não 
foram divulgados a fim de 
não atrapalhar o trabalho da 
polícia.

Uma menina de apenas 18 
dias foi salva após se engasgar 
com o leite materno na noite 
de domingo, dia 30, em Santa 
Cruz do Sul. O caso ocorreu 
por volta das 21 horas, com 
uma família moradora do 
bairro Margarida. O pai ligou 
para o Corpo de Bombeiros e 
o sargento que atendeu a liga-

ção o orientou com os devidos 
procedimentos que salvaram 
a criança. Participaram do 
atendimento o sargento João 
Antônio Cider e o soldado 
Maikel Marquardt.

Conforme informações do 
Corpo de Bombeiros, o pai 
manteve a calma e conseguiu 
em uma segunda tentativa rea-

lizar a manobra com sucesso. 
A própria família conduziu 
o bebê para atendimento no 
Hospital Santa Cruz. Esse foi 
o terceiro caso, em 15 dias, 
que um bebê teve a vida salva 
após o atendimento rápido dos 
bombeiros na região. As outras 
duas situações aconteceram 
em Santa Cruz e Rio Pardo.


