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QUINA 4711 
25-28-31-48-76

QUINA 4712 
06-11-21-45-48

LOTOFÁCIL 1682 
01-04-05-06-07-09-12
13-15-17-18-19-20-21-25

DUPLA SENA 1807 - acumulou
1º sorteio: 03-07-16-17-23-32
2º sorteio: 01-07-09-22-33-39

MEGA-SENA 2054 - acumulou
04-07-12-22-26-39

LOTOMANIA 1879 - acumulou
02-07-08-12-20-22-23-29-34-35
39-50-51-57-60-62-64-79-82-86

LOTERIA FEDERAL 05297 
1º prêmio: 63734
2º prêmio: 75760
3º prêmio: 62449
4º prêmio: 61146
5º prêmio: 32914

Vera Cruz - 3718-1867
De 30/06 a 07/0 7

Poupança
03/07 - 0,5000%
04/07 - 0,5000%
05/07 - 0,5000%

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,9030
Turismo - R$ 4,1200

Milho 60kg - R$ 36,50
Soja 60kg - R$ 70,00
Arroz 50 kg - R$ 37,00
Feijão 60kg - R$ 120,00
Leite litro - R$ 1,04
Boi vivo kg - R$ 4,90
Suíno kg - R$ 3,50
Fonte: https://www.agrolink.com.br
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FASES DA LUA

Sem ter para quem apelar, o 
bêbado se dirigiu à Igreja. Ven-
do a bandeja de São Benedito 
recheada, pegou uma nota e 
falou pro Santo: 
- Empresta aí! Depois te pago. 
E estava a tomar mais uma 
pinga no boteco, quando o 
guarda, que viu tudo na Igreja, 
bateu no seu ombro e disse:
- Vá pagar o dinheiro do Santo!
O bêbado voltou à Igreja e 
disse a São Benedito: 
- Toma aí teu dinheiro, Santi-
nho. Mas era preciso mesmo 
dar parte na polícia?

A terça-feira inicia com tem-
po fechado na maioria das 
regiões do Estado. Em al-
guns pontos há possibilidade 
de pancadas de chuva. O sol 
aparece mais tímido, com dia 
nublado e cinza. As máximas 
chegam a 29 graus. Na quarta-
feira (04), a chuva retorna em 
forma de pancadas isoladas, 
com mínima de 10 e máxima 
de 15 graus. Na quinta-feira 
(05), a previsão segue a mes-
ma: chuva na maioria do RS.

Cheia: 28/06
Minguante: 06/07
Nova: 12/07
Crescente: 19/07

QUARTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Chuvoso durante o dia e à 
noite. À tarde, período de 

céu nublado.

TEMPERATURA
Mínima: 10 graus
Máxima: 15 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com muitas nuvens
durante o dia e períodos 

de céu nublado. 

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus
Máxima: 19 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia, com chuva 

a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus
Máxima: 19 graus

Probabilidade de chuva: 80%

No trabalho, pausa para torcer
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Equipe das lojas Lersch vibra no clima da seleção brasileira

brasilllllll

PREVISãO DO TEMPO

Na Kopp, telão atraiu centena de funcionários nesta segundaVendedores da Quero-Quero torceram juntos, sem fechar as portas
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Sobrava vaga de estaciona-
mento no centro. Não raras 
vezes as portas fechadas indi-
cavam rotina de trabalho alte-
rada nesta segunda-feira, para 
acompanhar a partida entre 
Brasil e México, pelas oitavas 
de final da Copa do Mundo, na 
Rússia. Mas quem optou por 
abrir as portas normalmente, 
não deixou de torcer quando 
o relógio apontou 11 horas. 
Com pouco movimento, os 
funcionários conseguiam se 
aglomerar perto do televisor. 
O consultor de vendas Claude-
mir Terres, da Quero-Quero, 
esteve com seus colegas na 

torcida dentro da loja, que 
ganhou decoração especial nas 
cores do Brasil. Se tem cliente, 
atendimento não falta. Mas é 
raro alguém entrar durante o 
jogo. O que também ocorre nas 
lojas de confecções. Adriane 
Wink e as colegas de trabalho 
da Lersch assistem e torcem 
para valer junto do caixa, onde 
a TV é colocada em dias de 
Seleção. O atendimento segue 
normal para quem aproveita 
o jogo para pagar contas ou 
escolher roupas e calçados. 
Mas é exceção.

Em grandes empresas, a 
rotina também é alterada, com 

pausa para reunir os funcio-
nários na hora do jogo. Cerca 
de 100 pessoas puderam levar 
pipoca e chimarrão para assis-

tir na Kopp, onde um telão foi 
instalado. Vibração não faltou 
na hora dos gols que garanti-
ram a vitória brasileira.


