
QUINA 5009 - acumulou
13-14-24-29-46

QUINA 5010 - acumulou
17-20-45-48-62

MEGA-SENA 2165
05-37-43-49-54-56

LOTOMANIA 1983 - acumulou
04-05-10-12-17-18-19-24-30-34
41-61-66-70-71-73-74-81-95-98

LOTOFÁCIL 1835 
01-04-06-07-11-13-14
15-16-18-20-21-22-23-24

LOTERIA FEDERAL 05402 
1º prêmio: 2
2º prêmio: 85265
3º prêmio: 38749
4º prêmio: 25075
5º prêmio: 31911

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

Confiança
3718-4013
De 06 a 13/07 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 03/07 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,7942
Turismo - R$ 3,9500

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

Milho 60kg - R$ 31,79
Soja 60kg - R$ 72,03 
Arroz 50 kg - R$ 43,70 
Feijão 60kg - R$ 144,67 
Leite litro - R$ 1,31 
Boi vivo kg - R$ 5,41 
Suíno kg - R$ 3,53 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 4/07/2019
Jusante: 8,14 metros
Montante: 13,92 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

PREVISÃO DO TEMPO
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Para esta sexta-feira, a previsão in-
dica tempo ensolarado, com geada 
ao amanhecer e noite de céu limpo 
em Vera Cruz e Santa Cruz. Já em 
Vale do Sol o dia deve ser de sol com 
muitas nuvens durante o dia e perío-
dos de céu nublado. Noite nublada 
com possibilidade de garoa. Sábado, o 
amanhecer deve ser mais gelado ainda 
na região, a mínima deve ficar entre -3 e 
0 graus. O domingo deve ser parecido, 
porém no decorrer da tarde já aquece 
mais, podendo chegar até 15 graus. As-
sim também deve ser segunda-feira. A 
indicação da previsão abaixo tem como 
referência o município de Vera Cruz, po-
rém sem grandes alterações para toda a 
região.

SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA

Tempo ensolarado, com 
geada ao amanhecer. Noite 

de céu limpo.

TEMPERATURA
Mínima: 0 graus
Máxima: 12 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Tempo ensolarado, com 
geada ao amanhecer. Noite 

de céu limpo.

TEMPERATURA
Mínima: 1 graus

Máxima: 15 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Sol o dia todo sem nuvens 
no céu. Noite de tempo 

aberto ainda sem nuvens.

TEMPERATURA
Mínima: 4 graus
Máxima: 18 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 5 E 6 DE JULHO DE 2019

jornalarauto instarauto jornalarauto.com.br

ACOMPANHE O GRUPO ARAUTO NA INTERNET

JORNAL

PORTAL

RÁDIO

portal arauto portalarauto portalarauto.com.br

arauto fm arautofm arautofm.com.br

Quatro são indiciados por 
morte de homem a pedrada

CONCLUSÃO DE INQUÉRITO

Após uma série de dili-
gências e depoimen-
tos, a equipe da 2ª 

Delegacia de Polícia Civil 
elucidou uma morte brutal, 
ocorrida no início do mês 
passado, em Santa Cruz do 
Sul. Com o final do inquérito, 
concluído nesta quinta-feira, 
dia 4, quatro homens foram 
indiciados por participação 
na morte de Cleber Luis dos 
Santos, de 46 anos.

Conforme o delegado Ales-
sander Zucuni Garcia, um 
jovem de 21 anos foi quem 
assumiu a autoria do crime. 
Com o uso de uma pedra de 
69 quilos, ele golpeou a vítima 
após uma série de agressões. 

Na ação, contou com o apoio 
de três comparsas: de 27, 23 e 
21 anos, respectivamente. 

Os nomes dos indivíduos, 
que responderão por homicí-
dio qualificado por dificultar 
a defesa da vítima, não foram 
divulgados. O inquérito será 
remetido ao Poder Judiciário 
nesta sexta-feira. A partir daí 
se decidirá se o grupo respon-
de preso ou em liberdade pelo 
crime.

O CRIME
A investigação apurou com 

base em depoimentos que a 
morte de Santos iniciou com 
uma discussão em via pública, 
na rua Luiz Beck da Silva, no 
bairro Faxinal Menino Deus, 
a poucos metros da rua Dona 
Carlota, onde ocorreu o golpe 
final. Após uma troca de insul-
tos, o grupo perseguiu a vítima 
pelas ruas do bairro. Desferin-
do pedradas, os quatro fizeram 
Santos desmaiar. Quando ele 
caiu, o jovem que assumiu a au-
toria pegou uma pedra grande 
e golpeou o homem na cabeça. 
Santos morreu no local.

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

Investigação apurou 
que os criminosos 
perseguiram a vítima 
por ruas do bairro 
Faxinal Menino Deus, 
em Santa Cruz do Sul


