
QUINA 5015  - acumulou
26-43-52-60-76

QUINA 5016 - acumulou
17-27-33-50-77

MEGA-SENA 2167 - acumulou
27-37-38-43-45-54

LOTOMANIA 1985 - acumulou
01-10-12-14-22-26-31-35-37-41
44-48-54-55-56-66-72-78-87-95

LOTOFÁCIL 1838 
01-03-05-08-09-10-12
15-16-18-20-21-22-23-25

LOTERIA FEDERAL 05404 
1º prêmio: 84758
2º prêmio: 81824
3º prêmio: 91850
4º prêmio: 17501
5º prêmio: 2088

Confiança
3718-4013
De 06 a 13/07 

Popular 
3718-1294
De 13 a 20/07 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 09/07 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,7585
Turismo - R$ 3,9100

INCC-M (junho 2019)
758,177 | Variação: 0,44%

Milho 60kg - R$ 31,84 
Soja 60kg - R$ 70,69 
Arroz 50 kg - R$ 43,56 
Feijão 60kg - R$ 145,33 
Leite litro - R$ 1,31 
Boi vivo kg - R$ 5,48
Suíno kg - R$ 3,54 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 11/07/2019
Jusante: 7,45 metros
Montante: 13,58 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Crescente: 09/07 
Cheia: 16/07
Minguante: 24/07 
Nova: 01/08
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VALE 
DO SOL

VERA 
CRUZ

SANTA 
CRUZ DO 

SUL

SERVIÇOS

►

►

►

►

►

►

21ºC

25ºC
25ºC

9ºC

14ºC
14ºC

Para esta sexta-feira, a previsão indi-
ca sol e aumento de nuvens de ma-
nhã. Pancadas de chuva à tarde e 
à noite. As temperaturas ficam entre 
9 e 21 graus em Vale do Sol e 14 e 25 
em Vera Cruz e Santa Cruz. Sábado, 
dia 13, deve ser muito parecido com a 
sexta-feira na região. Já no domingo, as 
chuvas se intensificam e se estendem 
no decorrer do dia, porém o acúmulo 
de água não deve ser muito, ficando na 
margem dos 10 milímetros. Na segunda-
feira o sol deve retornar, permanecendo 
no decorrer da semana. A indicação da 
previsão abaixo tem como referência 
o município de Vera Cruz, porém sem 
grandes alterações para toda a região.

SÁBADO DOMINGO SEGUNDA-FEIRA

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 22 graus

Probabilidade de chuva: 
80%

Nublado com chuva de 
manhã. À tarde e à noite 

pode garoar.

TEMPERATURA
Mínima: 12 graus
Máxima: 18 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Noite com 
períodos de céu nublado.

TEMPERATURA
Mínima: 8 graus

Máxima: 16 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 12 E 13 DE JULHO DE 2019
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O novo sistema de regis-
tro de ocorrências da Polícia 
Civil, implantado na semana 
passada em Santa Cruz, chega 
para beneficiar o trabalho da 
equipe. Conforme a delegada 
Raquel Schneider, da DPPA, o 
sistema, chamado de SPJ, vem 
para substituir o antigo OCR. 
“A principal diferença é que 
podemos acessar novamente 
os depoimentos, caso neces-
sário. Antes, só podíamos 
retomar por meio da folha 
impressa”, diz.

Além da agilidade na pro-
cura de dados, a tendência é 
que se use cada vez menos pa-
pel. Outro ponto positivo são 
as ferramentas disponíveis, 
mais parecidas com Word, 
que possibilitam que a escrita 
dos plantonistas fique mais 
correta. O antigo sistema, por 
exemplo, não permitia acentos. 
Há ainda a ordenação auto-
mática das ocorrências. Antes, 
para haver uma sequência, era 

preciso anotar em um caderno 
o número da situação registra-
da. “A diferença será sentida 
de forma interna, mas é uma 
novidade que vem melhorar 
nosso trabalho. Agora, as in-
formações irão direto para o 
sistema de georreferenciamen-
to, que nos permite verificar os 
pontos de maior incidência”, 
destaca. O período agora é, se-
gundo Raquel, de adaptação. 
“Teve curso, o sistema é au-
toexplicativo, mas é diferente. 
Precisamos nos acostumar”, 
comenta. 

Atualmente, por conta da 
reforma na sede da Polícia 
Civil na rua Ernesto Alves, há 
três computadores disponíveis 
para o registro de ocorrências. 
Quando a DPPA voltar ao 
primeiro andar - a expectativa 
é que em setembro a equipe 
já consiga utilizar todos os 
espaços -, cinco computadores 
estarão disponíveis aos plan-
tonistas. Apenas neste ano, 
a delegacia já registrou mais 
de 11,2 mil ocorrências, uma 
média de 60 por dia.

LUIZA ADORNA
jornalismo@arautofm.com.br

Novo sistema promete 
agilizar trabalho da polícia

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS


