
Homem que tentou matar 
ex-companheira é preso

SANTA CRUZ

QUINA 5045 - acumulou
02-09-12-13-58

QUINA 5046 - acumulou
02-16-21-46-60

MEGA-SENA 2179 - acumulou
02-13-24-35-50-54

LOTOMANIA 1995 - acumulou
07-11-16-28-34-38-44-65-72-73
75-79-80-81-82-91-94-95-98-99

LOTOFÁCIL 1853 
01-03-05-09-10-11-13
14-15-16-17-20-22-23-24

LOTERIA FEDERAL 05414 
1º prêmio: 84009
2º prêmio: 44259
3º prêmio: 22307
4º prêmio: 85553
5º prêmio: 67937

Schmitt
3718-1433
De 10 a 17/08 

Germânia Rodoviária
3718-3243
De 17 a 24/08 

Fonte Clima Tempo

Poupança
Até 13/08 - 0,3715%
(depósitos a partir de 4/05/2012).
Salário mínimo nacional: R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,0405
Turismo - R$ 4,2600

INCC-M (julho 2019)
765,053 | Variação: 0,91%

Milho 60kg - R$ 32,42 
Soja 60kg - R$ 73,23 
Arroz 50 kg - R$ 42,63 
Feijão 60kg - R$ 136,39 
Leite litro - R$ 1,24
Boi vivo kg - R$ 5,49 
Suíno kg - R$ 3,63 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 15/08/2019
Jusante: 11,00 metros
Montante: 15,09 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Cheia: 15/08
Minguante: 23/08 
Nova: 30/08 
Crescente: 06/09
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Para esta sexta-feira, a previsão in-
dica sol com muitas nuvens. À noite 
a nebulosidade diminui. A tempe-
ratura mínima ainda deve ficar na 
casa dos 5 graus em Vale do Sol, mas 
no decorrer do dia as máximas pode-
rão chegar à 24 graus em Vera Cruz e 
Santa Cruz. Sábado, dia 17, o sol apare-
ce entre nuvens, faz 18 à 26 graus no de-
correr do dia. Já o domingo, deve ser de 
chuva em toda região, a probabilidade é 
de até 20 milímetros de chuva acumu-
lados. Segunda-feira, dia 19, as tempe-
raturas voltam a cair um pouco, deve 
haver sol entre nuvens, com pancadas 
de chuva a qualquer hora. 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 
durante o dia. Noite com 

muitas nuvens.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Chuvoso durante o dia e 
à noite. O sol não deve 

aparecer.

TEMPERATURA
Mínima: 13 graus
Máxima: 19 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Com chuva a 

qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus
Máxima: 17 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

SEXTA-FEIRA E SÁBADO, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2019
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O homem, de 40 anos, su-
posto autor de uma tentativa 
de feminicídio no bairro São 
João, no último domingo, foi 
preso pela Polícia Civil de 
Santa Cruz na tarde de ontem. 
Na residência do indivíduo, 
a polícia apreendeu munição 
e carregadores. Mas, a arma 
utilizada no crime não foi 
localizada. No domingo, ele 
chegou na residência da ex-
companheira acompanhado 
de uma segunda pessoa e 
disparou contra a moradora. O 
tiro atingiu o tórax da mulher, 
de 30 anos, que foi encaminha-
da ao Hospital Santa Cruz. A 
Polícia também apurou que 
ele teria a intenção de matar o 
atual companheiro da mulher.

Segundo a delegada Lisan-
dra de Castro Carvalho, o fato 
ocorreu à noite, mas desde a 

manhã o acusado, que tem 
três filhos com a mulher já 
entrava em contato por meio 
de ligações telefônicas. “Na 
noite, ele tentou abrir a porta. 
Ela não deixou e então ele 
forçou a entrada, quebrando 
um vidro da basculante. Ela 
pulou em cima da arma para 
tentar impedir o disparo, que 
acertou o peito. Mesmo com 
a mulher no chão, ele tentou 
efetuar mais três disparos, 
mas a arma não funcionou e 
fugiu do local”, relata. O atual 
companheiro da vítima e um 
amigo prestaram socorro.

A mulher, casada com o 
homem há 16 anos, segue 
internada. Segundo a Polícia, 
a vítima tinha medidas pro-
tetivas contra o autor dos dis-
paros, que tem antecedentes 
criminais. Ele nega o crime.


