
QUINA 5098 - acumulou
32-55-70-73-77

QUINA 5097 - acumulou
09-21-22-37-52

MEGA-SENA 2198 
01-11-34-36-44-56

LOTOMANIA 2013 - acumulou
01-05-06-10-31-33-35-40-44-54
55-58-64-68-74-75-81-87-88-92

LOTOFÁCIL 1878 
01-02-03-04-05-06-08
10-12-15-17-19-23-24-25

LOTERIA FEDERAL 05432
1º prêmio: 050768
2º prêmio: 028905
3º prêmio: 010388
4º prêmio: 038651
5º prêmio: 027049

Germânia Rodoviária
3718-3243
De 12 a 19/10 

Bela Vista
3718-1888
De 19 a 26/10  

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 15/10 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$  4,1542
Turismo - R$ 4,3100

INCC-M (setembro 2019)
772,310 | Variação: 0,60%

Milho 60kg - R$ 33,36 
Soja 60kg - R$ 78,45 
Arroz 50 kg - R$ 44,93 
Feijão 60kg - R$ 142,50 
Leite litro - R$ 1,21 
Boi vivo kg - R$ 5,12 
Suíno kg - R$ 3,61 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 17/10/2019
Jusante: 8,90 metros
Montante: 14,28 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Cheia: 13/10
Minguante: 21/10
Nova: 28/10 
Crescente: 04/11

PREVISÃO DO TEMPO
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Para esta sexta-feira, a previsão indi-
ca sol entre nuvens, não há possibi-
lidade de chuva. Sábado, não deve 
ser muito diferente, porém, as tem-
peraturas devem cair um pouco mais, 
ficando entre 15 e 24 graus. Assim os 
termômetros podem registrar uma 
queda gradativa nos demais dias. Do-
mingo, a máxima deve ser de apenas 20 
graus na região e com possibilidade de 
chuva no decorrer da tarde e da noite. 
Segunda-feira, dia 21, deve ser outro dia 
de sol entre nuvens, com possibilidade 
de chuva a qualquer hora. 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 muitas nuvens 
durante o dia e períodos 

de céu nublado. 

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde 

e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus

Máxima: 20 graus
Probabilidade de chuva: 

90%

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 19 graus

Probabilidade de chuva: 
80%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019

jornalarauto instarauto jornalarauto.com.br
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portal arauto portalarauto portalarauto.com.br
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Uma cena visualizada por 
uma jovem na manhã de 
quarta-feira causou espanto 
e indignação. Um homem foi 
visto se masturbando por vol-
ta das 11 horas, no bairro San-
to Inácio, em Santa Cruz do 
Sul. O caso é investigado pela 
Polícia Civil e já existe um sus-
peito. É o que garante a titular 
da Delegacia Especializada 
no Atendimento à Mulher 
(Deam), Lisandra de Castro 
de Carvalho. A investigação 
está em andamento e detalhes 
não serão divulgados.

A situação presenciada foi 
divulgada pela jovem em sua 
rede social. Lá, relatou que 
estava em frente à própria 
casa, à espera de uma pessoa 
quando avistou um homem 
atravessando a esquina, sendo 
que, ao vê-la, foi em sua dire-
ção. “Percebi que ele carrega-
va algo embaixo do braço e 
era um guarda-chuva. Então, 
dei dois passos para trás para 
ficar perto do portão. Assim, 
eu poderia entrar mais rápido, 
caso necessário”, disse.

O homem passou pela jo-
vem e no momento em que ela 
olhou o celular não viu mais 
o indivíduo. No entanto, logo 
em seguida foi surpreendida 
por ele. “Apareceu do outro 
lado da rua saindo de trás de 
um veículo que estava esta-
cionado. Ele, então, parou na 
minha frente do outro lado 
da rua, abriu o zíper da calça. 
Por um momento achei que 
ele fosse fazer xixi, mas não. 
Começou a se masturbar”, 
relata. 

De acordo com a jovem, 
o homem apenas parou o 
ato e fechou o zíper quando 
percebeu que um carro se 
aproximava. O veículo era da 
pessoa a qual a jovem estava 
esperando. “Quando o carro 
saiu e eu fui entrar na minha 
casa, ele saiu de trás da árvore 
e atravessou a rua. Quando 
eu olhei, estava entrando na 
minha casa. Vi que ele tentou 
abrir o portão, mas permane-
ceu por alguns minutos e de-
sapareceu”. A mulher levou o 
caso até a Delegacia.

Identificado suspeito de se 
masturbar em via pública

SANTA CRUZ


