
QUINA 4998 - acumulou
10-12-21-29-40

QUINA 4999 - acumulou
39-46-55-66-70

MEGA-SENA 2159 - acumulou
14-26-35-38-45-53

LOTOMANIA 1977 - acumulou
01-03-06-08-09-11-18-20-26-31
32-37-49-68-71-75-77-86-87-91

LOTOFÁCIL 1826 
01-02-05-07-08-09-10
11-12-13-14-19-21-22-25

LOTERIA FEDERAL 05396 
1º prêmio: 49634
2º prêmio: 47385
3º prêmio: 40403
4º prêmio: 92224
5º prêmio: 19008

Farmalar
9 9657-2929
De 08 a 15/06 

Schmitt 
3718-1433
De 15 a 22/06 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 12/06 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,8502
Turismo - R$ 4,0000

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

Milho 60kg - R$ 31,17 
Soja 60kg - R$ 71,35
Arroz 50 kg - R$ 44,30 
Feijão 60kg - R$ 153,40 
Leite litro - R$ 1,30 
Boi vivo kg - R$ 5,29 
Suíno kg - R$ 3,50 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 13/06/2019
Jusante: 7,90 metros
Montante: 13,82 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

PREVISÃO DO TEMPO
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Para esta sexta-feira, a previsão in-
dica sol com muitas nuvens durante 
o dia e períodos de céu nublado. A 
noite também deve ser bem enco-
berta. Sábado, dia 15, deve ser muito 
semelhante, em Santa Cruz e Vera 
Cruz os termômetros ficam entre 20 e 
26 graus, e em Vale do Sol entre 13 e 23 
graus. No domingo a previsão também 
indica sol entre nuvens, não deve chover. 
Dia 17, segunda-feira, deve ser mais um 
dia parecido com os anteriores, a umida-
de do ar pode chegar até 72%,  pode es-
tar nublado mas sem previsão de chuva 
para a região. A indicação da previsão 
abaixo tem como referência o município 
de Vera Cruz, porem sem grandes alte-
rações para toda a região.

SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Noite com 

muitas nuvens.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com algumas nuvens. 
Não  há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Sol com algumas nuvens. 
Não  há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 14 E 15 DE JUNHO DE 2019

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

Três mandados de prisão 
e cinco de busca e apreensão 
foram cumpridos na terça-
feira nos bairros Bom Jesus e 
Santo Inácio, em Santa Cruz. 
Uma mulher foi presa, um 
homem já estava no presídio 
e outro indivíduo não foi lo-
calizado, mas se apresentou 
ontem pela manhã na sede 
da Polícia Federal e foi preso 
preventivamente. 

A operação, denominada 
Cartão Vermelho e realizada 
pela Polícia Federal, Polícia 
Civil e Brigada Militar, foi 
desencadeada a fim de coi-
bir os crimes de lavagem de 
dinheiro, tráfico de drogas e 
sonegação fiscal, cometidos 
por uma organização crimi-
nosa com sede no município. 
A investigação estima que 
o dinheiro movimentado 
pelos bandidos, oriundos 
de roubos, exploração de 
jogos e venda de drogas, 
supere R$ 500 mil ao mês. 
“Os investigados tinham 
uma função de manejo dos 
recursos financeiros. Era 
uma movimentação muito 

significativa”, diz o delegado 
da PF, Mauro Lima Silveira. 
A polícia ainda obteve, du-
rante a investigação, quebra 
de sigilo bancário, seques-
tros de contas e restrições de 
veículos da quadrilha.

Com as apreensões rea-
lizadas, a polícia busca en-
tender melhor o esquema e 
identificar os fornecedores 
de armas e drogas para a 
quadrilha. “Vamos agora 
identificar os destinatários 
do dinheiro, sediados em 
outros estados. Além disso, 
vamos verificar a questão da 
lavagem de dinheiro, para 
ver a aplicação dos recur-
sos do grupo na região, em 
nome de terceiros”, destaca 
Silveira. 

CARRO
Durante a operação, foi 

apreendido um Volkswagen 
Jetta, em uma residência do 
bairro Bom Jesus. Conforme 
o delegado, o automóvel, 
avaliado em cerca de R$ 90 
mil, está no nome de um 
escritório de advocacia, que 
não teve o nome revelado.

Operação dá “cartão 
vermelho” no crime

SANTA CRUZ


