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QUINA 4704 - acumulou
09-26-29-37-48

QUINA 4705 
32-45-56-63-67

LOTOFÁCIL 1676 
03-04-08-09-10-12-13
14-15-16-18-20-23-24-25

DUPLA SENA 1801 - acumulou
1º sorteio: 15-18-24-36-42-44
2º sorteio: 18-27-28-33-34-37

MEGA-SENA 2050 - acumulou
08-31-32-33-38-50

LOTOMANIA 1875 
03-04-05-06-08-17-18-20-25-27
31-46-49-50-67-72-73-88-91-99

LOTERIA FEDERAL 05293 
1º prêmio: 25774
2º prêmio: 03663
3º prêmio: 42415
4º prêmio: 21021
5º prêmio: 25030

Popular - 3718-1294
De 16 a 23/06 

Poupança
19/06 - 0,5000%
20/06 - 0,5000%
21/06 - 0,5000%

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,7300
Turismo - R$ 3,9400

Milho 60kg - R$ 36,51
Soja 60kg - R$ 72,59
Arroz 50 kg - R$ 36,90 
Feijão 60kg - R$ 129,88
Leite litro - R$ 1,07 
Boi vivo kg - R$ 4,92
Suíno kg - R$ 3,18 

FARMÁCIA DE PLANTÃO

INDICADOR ECONÔMICO

LOTERIAS

HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

Em certa noite de lua cheia, 
dois bêbados andam por um 
viaduto quando de repente 
começa a soar a sirene de um 
carro da polícia e um deles diz:
- Estão atrás de nós, vamos 
fugir!
Começam a correr, mas o carro 
da polícia estava cada vez mais 
perto, quando o outro diz:
- Olha só, um rio, vamos pular!
Com o reflexo da lua o bêbado 
acha que estão sobre um rio, 
mas estão sobre um viaduto. E 
pof, se esborracha no asfalto. 
O outro então grita:
- E aí, posso pular?
- Pode sim, mas pula mais para 
lá que aqui tem uma pedra.

A terça-feira começa fria em 
grande parte do Rio Grande 
do Sul. No início da manhã os 
termômetros marcam 6 graus 
e à tarde as máximas chegam 
a 20 graus. Na quarta-feira 
(20), as temperaturas aumen-
tam um pouco, com mínima de 
10 graus e máxima de 23. O 
sol promete aparecer na parte 
da tarde. Na quinta-feira (21), 
as temperaturas seguem um 
pouco mais altas, com mínima 
de 15 graus e máxima de 24.

Nova: 13/06
Crescente: 20/06
Cheia: 28/06
Minguante: 06/07

QUARTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há 

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 10 graus
Máxima: 23 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há 

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 6 graus

Máxima: 20 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há 

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Tráfico sofre baque milionário
Ação policial realizada no sábado evitou que 50 quilos da droga abastecessem Santa Cruz e Venâncio Aires
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Droga estava no fundo falso de um reboque de caminhão

PORTAL ARAUTO
jornalismo@arautofm.com.br

CRACK

PREVISÃO DO TEMPO

Uma operação conjunta 
da Polícia Civil de Venâncio 
Aires, com apoio da Delegacia 
Especializada em Furtos, Rou-
bos, Entorpecentes e Capturas 
(Defrec) de Santa Cruz do Sul 
e de agentes da Polícia Rodo-
viária Federal, evitou a chega-
da de 50 quilos de crack para 
o tráfico de drogas no Vale do 
Rio Pardo. Com valor estima-
do em R$ 1,2 milhão, a droga 
foi apreendida no fundo falso 
de um semirreboque de um 
caminhão Mercedes Benz, 
que trafegava pela BR-386, 
no município de Soledade. 
A abordagem foi na tarde de 
sábado, dia 16. 

Segundo o delegado Feli-
pe Cano, o veículo de carga 
saiu de Toledo, no Paraná. A 
droga viria para abastecer o 
tráfico em Santa Cruz e Ve-
nâncio Aires. “Foram cerca 
de três horas entre a aborda-
gem até conseguirmos loca-

lizar a droga. Praticamente 
todo o caminhão, que estava 
carregado com farelos de 
soja, foi desmontado”, disse. 
O motorista, identificado 
como Rogiston Verri, de 31 
anos, foi preso em flagrante. 
Aos policiais, ele afirmou 
que receberia R$ 5 mil para 
trazê-la até Venâncio Aires, 
cidade onde reside. Após re-
gistro do flagrante, Verri foi 
encaminhado à Penitenciária 
Estadual de Venâncio Aires 
(PEVA).

MAIS TRÁFICO
Uma idosa de 63 anos foi 

presa pela Polícia Civil de 
Vera Cruz em mais um des-
dobramento da Operação 
Conexão Paraná, na última 
sexta-feira, dia 15. Num gal-
pão, localizado nos fundos 
da casa da mulher, no bairro 
Santuário, em Santa Cruz do 
Sul, foram apreendidos um 
tijolo de maconha, pesando 
291 gramas, 99 porções de 
maconha pronta para venda, 
além de 68 petecas de cocaína 

e uma balança de precisão.  
A ação, que cumpriu man-
dado de busca e apreensão, 
contou com apoio de agentes 
da 1ª Delegacia de Polícia 
Civil de Santa Cruz.

Conforme a polícia, a droga 
estava escondida dentro de 
um aspirador de pó. A idosa, 
que não teve a identidade 
divulgada, seria responsável 
por armazenar drogas para 
uma facção que comanda o 
tráfico na região.

O nome da Operação faz 
referência ao local de origem 
de alguns dos criminosos 
que vieram do Paraná para 
atuar no tráfico de drogas da 
região. O objetivo da ação 
é desmantelar uma quadri-
lha que atua na ligação do 
tráfico entre Santa Cruz e 
Vera Cruz. Desde o início dos 
trabalhos, oito criminosos já 
foram presos.

CONEXÃO PARANÁ


