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Para esta terça-feira, a previsão indica 
sol com algumas nuvens, não deve cho-
ver na região. As temperaturas ficam 
entre 11 e 21 graus em Vale do Sol, e 15 a 
24 graus em Vera Cruz e Santa Cruz. Na 
quarta-feira, o dia deve iniciar ensolara-
do mas as nuvens aumentam no decor-
rer do dia, levando a pancadas de chuva 
durante a tarde e a noite. Já no dia 13, 
quinta-feira, o sol volta a aparecer, sem 
possibilidade de chuva, assim também 
deve ser na sexta-feira. 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 e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 17 graus
Máxima: 23 graus

Probabilidade de chuva: 
80%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

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

QUINA 4995 - acumulou
06-32-43-49-67

QUINA 4996 - acumulou
03-35-52-54-75

LOTOFÁCIL 1824
02-05-06-08-09-11-13
14-16-17-18-20-21-23-25

DUPLA SENA 1946 - acumulou
1º sorteio: 03-20-26-40-42-46
2º sorteio: 04-07-35-38-41-45

MEGA-SENA 2158 - acumulou
09-27-35-45-46-59

LOTOMANIA 1976 - acumulou
06-16-18-20-21-46-47-48-50-54
55-59-69-71-72-73-80-83-87-94

LOTERIA FEDERAL 05395
1º prêmio: 44630
2º prêmio: 37258
3º prêmio: 49490
4º prêmio: 55710
5º prêmio: 64870

Farmalar
9 9657-2929
De 08 a 15/06 

Poupança
Até 06/06 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$  3,8775
Turismo - R$ 4,0900

INCC-M (maio 2019)
754,859 | Variação: 0,09%

Milho 60kg - R$ 30,49 
Soja 60kg - R$ 72,75
Arroz 50 kg - R$ 44,18 
Feijão 60kg - R$ 156,67 
Leite litro - R$ 1,28 
Boi vivo kg - R$ 5,32
Suíno kg - R$ 3,49 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 10/06/2019

Jusante: 7,80 metros
Montante: 13,69 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Crescente: 10/06 
Cheia: 17/06
Minguante: 25/06
Nova: 02/07

TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2019

SERVIÇOS

Homem é preso por golpe pela internet

Tráfico coloca mais um no presídio

SANTA CRUZ

DROGAS

Um homem suspeito de 
aplicar golpe pela internet foi 
preso na sexta-feira, dia 7, em 
uma ação da Polícia Civil, no 
bairro Bom Jesus, em Santa 
Cruz. Por volta das 14h45min, 
equipes da 1ª e 2ª DP passa-
ram a monitorar o homem, 
que conforme investigação, 
fez dezenas de vítimas no cha-
mado “Golpe do Mercado Li-
vre”. No momento da prisão, 
o indivíduo foi flagrado rece-
bendo quatro embalagens de 
produtos oriundos do golpe.

De acordo com o delegado 
Alessander Zucuni Garcia, a 
prática é antiga, mas segue 
colecionando vítimas. “Eles 
usam o nome e a aparência 
oficial do Mercado Livre para 
induzir o vendedor a enviar 

o produto sem que a compra 
seja efetivada ou o pagamento 
efetivado”, conta, ressaltando 
que o indivíduo preso teria 
feito vítimas também em ou-
tras cidades. Ele foi levado à 
Delegacia, mas, após ser ouvi-
do, liberado. Os casos em que 
ele é apontado como suspeito 
seguem sendo investigados 
a fim de que a autoria seja 
comprovada.

COMO FUNCIONA
O comprador (estelionatá-

rio) induz o vendedor (vítima) 
a enviar o produto sem que 
a compra seja efetivada ou 
o pagamento efetivado. Na 
sequência do crime, o golpista 
envia um e-mail falso, dizendo 
ser do Mercado Livre, com 
toda a aparência de uma cor-

respondência oficial, afirman-
do que seu produto foi vendi-
do e que ele tem de enviá-lo 
no para um endereço descrito 
na parte inferior. Em seguida, 
chega um novo e-mail falso, 
confirmando o pagamento, 
idêntico ao utilizado pela em-
presa responsável pela transa-
ção em dinheiro. A vítima, se 
não conhecer o procedimento 
padrão do site - que envia 
etiquetas prontas para impres-
são e despacho - pode ir até a 
agência dos Correios e pagar 
pela entrega ao comprador. 
O golpe só é descoberto caso 
a vítima verifique o endereço 
de e-mail e desconfie do longo 
e pouco usual nome e o pro-
vedor comum, não personali-
zado pelo site.

Uma ação da Draco pren-
deu um jovem de 24 anos na 
sexta-feira, dia 7, no bairro 
Santa Vitória, em Santa Cruz. 
Ele estava em um ponto de 
venda de drogas investigado 
pela Polícia Civil. A ação teve 
apoio da 1ª e 2ª DP. No local fo-

ram apreendidas 38 petecas de 
cocaína, um celular, uma faca, 
mais de R$ 1 mil e uma porção 
de maconha. O indivíduo foi 
preso em flagrante e encami-
nhado ao Presídio Regional. 
Conforme o delegado Marcelo 
Chiara Teixeira, a casa onde o 

jovem foi preso tem aspectos 
de ponto de venda de drogas. 
“O local possui características 
de uma boca de fumo, como  
cercamento com arame farpa-
do. Toda a casa foi cercada de 
maneira a prejudicar a entrada 
da polícia”, explica.


