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Para esta terça-feira, a previsão indica 
um dia de sol, com nevoeiro ao ama-
nhecer. As nuvens aumentam no de-
correr da tarde. Quarta, o dia amanhece 
com muitas nuvens, pancadas de chuva 
devem ocorrer à tarde e à noite, poden-
do acumular até 25 milímetros. Quinta-
feira, dia 14, a instabilidade deve seguir 
na região. As temperaturas devem variar 
entre 22 e 29 graus. Sexta-feira, feriado, 
deve ser de sol entre nuvens, não cho-
ve. 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

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde 

e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia 

e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 29 graus

Probabilidade de chuva: 
86%

Sol com muitas nuvens e 
períodos de céu nublado. 
Noite com muitas nuvens.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus

Máxima: 30 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

jornalarauto instarauto jornalarauto.com.br
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QUINA 5117 - acumulou
37-45-48-74-75

QUINA 5118
44-45-54-66-74

LOTOFÁCIL 1888 
02-04-06-07-08-11-12
14-17-18-20-22-23-24-25

DUPLA SENA 2009 - acumulou
1º sorteio: 03-05-29-30-37-45
2º sorteio: 05-14-21-25-34-41

MEGA-SENA 2206 - acumulou
06-27-38-42-45-57

LOTOMANIA 2020 - acumulou
02-16-17-20-24-26-33-34-45-47
52-53-57-59-63-75-90-91-92-99

LOTERIA FEDERAL 05439  
1º prêmio: 059761
2º prêmio: 042421
3º prêmio: 048711
4º prêmio: 014600
5º prêmio: 020566 

Bela Vista
3718-2175
De 09 a 16/11 

Poupança
Até 07/11 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,1684
Turismo - R$ 4,3300

INCC-M (outubro 2019)
773,273 | Variação: 0,12%

Milho 60kg - R$ 34,18 
Soja 60kg - R$ 76,96 
Arroz 50 kg - R$ 44,98 
Feijão 60kg - R$ 141,56 
Leite litro - R$ 1,24
Boi vivo kg - R$ 5,37 
Suíno kg - R$ 3,67 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 11/11/2019

Jusante: 15,50 metros
Montante: 17,30 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Cheia: 12/11
Minguante: 19/11 
Nova: 26/11 
Crescente: 04/12

TERÇA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2019

SERVIçOS

Capotamentos matam dois na região
TRÂNSITO

Uma saída de pista, segui-
da de capotamento, deixou 
um jovem morto por volta do 
meio-dia de sábado, dia 9, em 
Rio Pardinho, no interior de 
Santa Cruz do Sul. De acordo 
com o Corpo de Bombeiros, o 
motorista de um Fiesta, com 
placas de Santa Cruz, seguia 
pela RSC-471, no sentido Rio 
Pardinho/Sinimbu, quando 
perdeu o controle do veículo 
em uma curva, nas proximi-
dades do Balneário Passo 
das Pedras, saiu da pista e 
entrou em um matagal. O 
carro teria ainda capotado, o 
que provocou a morte de um 
dos caroneiros. 

A vítima fatal foi identi-
ficada como Willliam Alex 
Silveira, de 25 anos. Segundo 
a delegada Ana Luísa Aita 
Pippi, familiares procura-
ram a delegacia e fizeram 
o reconhecimento do corpo 
no Posto Médico Legal. Na 
hora do acidente, a vítima 
não portava documentos e o 
motorista não soube precisar 
o nome. Um terceiro homem, 
de 33 anos, também estava 
no carro na hora do fato. Ele 

foi socorrido e encaminhado 
para atendimento médico. Já 
o condutor, de 29 anos, não 
quis atendimento. Conforme 
a Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE), ele não possui CNH e 
foi submetido ao teste do ba-
fômetro, que apontou índice 
de 0.76 milímetros de álcool 
por litro de ar expelido e 
contraprova de 0.81.

VENÂNCIO
Uma pessoa morreu e ou-

tras quatro ficaram feridas 
em um acidente de trânsito 

na manhã de domingo, em 
Linha Arroio Grande, no 
interior de em Venâncio Ai-
res. Conforme o Corpo de 
Bombeiros do município, o 
capotamento vitimou um jo-
vem de 17 anos, identificado 
como Alex Júnior Wildner, 
que morreu no local. As 
outras quatro pessoas que 
estavam no Voyage - que tra-
fegava pela ERS-422 - foram 
encaminhadas ao Hospital 
São Sebastião Mártir, com 
fraturas.

LUIzA ADORNA

Em Rio Pardinho, acidente matou um jovem de 25 anos


