
QUINA 5074 - acumulou
09-20-31-36-69

QUINA 5075 - acumulou
15-23-47-70-75

MEGA-SENA 2189 
04-11-16-22-29-33

LOTOMANIA 2005 - acumulou
01-09-11-26-30-35-40-42-55-60
63-64-69 -71-72-76-83-91-92-96

LOTOFÁCIL 1866
01-02-03-04-05-10-11
12-13-14-16-20-21-23-25

LOTERIA FEDERAL 05424
1º prêmio: 012463
2º prêmio: 080035
3º prêmio: 083029
4º prêmio: 005844
5º prêmio: 075591

Bela Vista
3718-1888
De 14 a 21/09 

Germânia Arco-Íris
3718-1221
De 21 a 28/09 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 18/09 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,1324
Turismo - R$ 4,3500

INCC-M (agosto 2019)
767,682 | Variação: 0,34%

Milho 60kg - R$ 32,83 
Soja 60kg - R$ 76,32 
Arroz 50 kg - R$ 43,55 
Feijão 60kg - R$ 134,41 
Leite litro - R$ 1,22
Boi vivo kg - R$ 5,20 
Suíno kg - R$ 3,62 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 19/09/2019
Jusante: 10,00 metros
Montante: 14,63 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Cheia: 14/09
Minguante: 21/09 
Nova: 28/09 
Crescente: 05/10

PREVISÃO DO TEMPO
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Para esta sexta-feira, feriado, a 
previsão indica sol com nuvens para 
Vera Cruz e Santa Cruz, com tem-
peratura máxima de 20 graus. Já em 
Vale do Sol o dia deve permanecer 
encoberto praticamente o dia todo, 
a temperatura não deve ultrapassar 
os 13 graus. O sábado também deve ser 
de sol com nuvens e os termômetros 
devem atingir os 22 graus. No domingo, 
dia 22, não deve ser muito diferente, o 
amanhecer fica na casa dos 9 graus e 
o sol aparece entre nuvens, não chove. 
Segunda-feira, deve ser semelhante ao 
final de semana. Não chove. A indicação 
da previsão abaixo tem como referência 
o município de Vera Cruz, porém sem 
grandes alterações para toda a região.

SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 9 graus

Máxima: 22 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 9 graus

Máxima: 22 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 8 graus

Máxima: 22 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 20 E 21 DE SETEMBRO 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

Menor dirigia Hilux 
que atropelou homem

A Polícia Civil concluiu 
nesta quinta-feira, dia 19, 
que um adolescente de 15 
anos dirigia a caminhonete 
Hilux que atropelou Tiago 
Rodrigues de Moraes, de 36 
anos, na última quarta-feira, 
dia 11. O homem morreu na 
hora. O caso aconteceu na 
Avenida Felizberto Bandeira 
de Moraes, via paralela à BR-
471, no Distrito Industrial de 
Santa Cruz do Sul.

Conforme o delegado ti-
tular da 2ª DP, Alessander 
Zucuni Garcia, o pai do jo-
vem alegou ter passado mal 
e que, por isso, sentou no 
banco da carona. De acordo 
com o depoimento, o jovem 
então teria pego a direção do 
veículo. Além da confissão, 
há imagens de câmera de 
segurança e depoimentos 
de três testemunhas que 
comprovam o ato. As gra-
vações também apontam 
que o adolescente iniciou a 
condução da Hilux no início 
da avenida, logo após a saída 
da BR-471.

Segundo o delegado, o 
adolescente vai responder 
por ato infracional corres-
pondente a homicídio de 
trânsito. O pai do adoles-
cente, durante depoimento 
na delegacia, declarou que 
o filho, eventualmente, con-
duzia máquinas agrícolas 
e outros veículos em uma 
propriedade rural, onde 
mostrava habilidade.

O motivo do acidente 
ainda é apurado. O pai do 
jovem diz não recordar como 
tudo aconteceu, mas a perí-
cia foi realizada e o laudo 
deve chegar nos próximos 
dias. A suspeita da polícia 
é de que houve distração, 
já que imagens comprovam 
que o veículo não estava em 
alta velocidade. Entretanto, 
conforme a polícia, a perícia 
pode também apontar falha 
mecânica.

A Polícia Civil informa 
que os nomes dos envolvi-
dos não serão divulgados em 
função do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA). 

CONCLUSÃO DA POLÍCIA


