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Para esta terça-feira, a previsão indica 
sol com algumas nuvens. Não chove. 
Quarta-feira deve ser um dia de sol, 
com possibilidade de geada ao amanhe-
cer. As nuvens aumentam no decorrer da 
tarde. Na quinta, dia 5, novamente pode 
haver formação de geada, o amanhecer 
deve ser mais gelado e durante a tarde as 
nuvens devem retornar. Já na sexta-feira, 
o dia deve iniciar com mínima de 11 e a 
máxima deve chegar aos 23 graus. Pan-
cadas de chuva devem ocorrer à tarde e 
à noite. 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

Dia de sol com aumento de 
nuvens a partir da tarde. 

Não chove.

TEMPERATURA
Mínima: 5 graus
Máxima: 17 graus

Probabilidade de chuva: 
0%

Dia de sol. As nuvens 
aumentam no decorrer da 

tarde.

TEMPERATURA
Mínima: 7 graus

Máxima: 16 graus
Probabilidade de chuva: 

0%

Sol e aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus

Máxima: 23 graus
Probabilidade de chuva: 

83%
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QUINA 5060 - acumulou
03-23-29-46-57

QUINA 5061 - acumulou
09-39-63-69-75

LOTOFÁCIL 1860
01-02-03-04-05-10-11
15-17-18-19-21-22-23-24

DUPLA SENA 1981 - acumulou
1º sorteio: 03-05-15-31-41-48
2º sorteio: 10-12-13-25-44-47

MEGA-SENA 2184 - acumulou
15-36-45-51-52-59

LOTOMANIA 2000 - acumulou
05-17-20-22-25-28-33-38-39-61
62-65-66-70-73-74-83-87-93-98

LOTERIA FEDERAL 05419  
1º prêmio: 074107
2º prêmio: 041609
3º prêmio: 004318
4º prêmio: 068504
5º prêmio:  057458

Confiança
3718-4013
De 31/08 a 07/09 

Poupança
Até 28/08 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,1421
Turismo - R$ 4,3600

INCC-M (agosto 2019)
767,682 | Variação: 0,34%

Milho 60kg - R$ 32,56
Soja 60kg - R$ 76,53 
Arroz 50 kg - R$ 42,92 
Feijão 60kg - R$ 135,88
Leite litro - R$ 1,24
Boi vivo kg - R$ 5,39 
Suíno kg - R$ 3,62 

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 2/09/2019

Jusante: 7.93 metros
Montante: 13.80 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Nova: 30/08 
Crescente: 06/09 
Cheia: 14/09
Minguante: 21/09

TERÇA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 2019

SERVIçOS

Uma nova forma de 
agir, mais ousada e 
que fomenta ainda 

mais a prática de um crime 
que segue colecionando ví-
timas em Santa Cruz. Em 
um campana na tarde da úl-
tima quinta-feira, agentes da 
Delegacia de Repressão às 
Ações Criminosas Organiza-
das (Draco) da Polícia Civil 
de Santa Cruz identificaram 
e prenderam em flagrante 
um dos integrantes de uma 
quadrilha que fez disparar o 
número de furtos de veículos 
nos últimos meses. O crimi-
noso, de 18 anos, foi pego no 
exato momento em que recebia 
o dinheiro da vítima, em um 
ponto do centro de Santa Cruz.

Conforme o titular da Draco, 
delegado Marcelo Chiara Tei-
xeira, esse é apenas um ponto 
do “modus operandi” desse 
grupo que difere do que vinha 
sendo registrado no municí-
pio. “É um perfil diferente de 
uma outra quadrilha que age 
em Santa Cruz. Eles não têm 
um lugar fixo para entrega do 

Novo grupo especializado em 
furto de veículos é identificado

EM SANTA CRUZ

dinheiro, variam conforme o 
contato que têm com a vítima”, 
relata, lembrando que o outro 
grupo de furtadores foi iden-
tificado e preso meses atrás. 
Além do jovem preso, a mesma 
ação resultou na identificação 
do “rei da mixa”. É assim que 
se auto intitula um adolescente 
de 15 anos e de pouco mais 
de 1,50m. “Eles não têm uma 
função específica, uma divisão 
de funções como tinha a outra 
quadrilha. Mas esse adolescen-
te, por exemplo, diz em áudios 
obtidos pela investigação que 
é o ‘rei da mixa’, fazendo refe-
rência à facilidade para com 
uma chave mixa abrir e furtar 
veículos”, destaca.

ExTORSÃO
Tanto o adolescente quanto 

o jovem preso já eram conhe-
cidos dos meios policiais pela 
prática de furto seguido de 
extorsão. Junto com eles, agia 
uma comparsa responsável 
por guardar os veículos leva-
dos das vítimas. Esse foi preso 
no início do mês pela Brigada 
Militar em uma propriedade 

de Capão da Cruz, interior de 
Santa Cruz, em local que servia 
de esconderijo dos automóveis 
até o pagamento do resgate. 
“É uma das ações que a Draco 
tem feito. Temos fechados di-
versos inquéritos e eles estão 
respondendo pelo crime de 
extorsão”, frisa o delegado.

COLAbORAçÃO
A prisão em flagrante do 

criminoso só foi possível gra-
ças à colaboração da vítima. 
Isso, conforme o delegado 
Marcelo Chiara, é o que cor-
robora para agilidade do tra-
balho policial. “Vai muito da 
vítima colaborar, trazer áudios 
que nos ajudem a comprovar 
essa extorsão, do contrário a 
comprovação do crime fica 
difícil para justificar a prisão 
ao judiciário. Têm pessoas 
que ainda tão pagando e isso 
só alimenta o furto. No caso 
de quinta, a vítima veio aqui 
e a partir da colaboração, a 
equipe de investigação foi 
atrás e pegou em flagrante no 
momento que o resgate era 
pago“, afirma.


