
VERA CRUZ | SEXTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2018

QUINA 4685 - acumulou
03-07-32-55-57

QUINA 4686
27-38-45-58-61

MEGA-SENA 2043 - acumulou
21-38-53-56-57-58

LOTOMANIA 1868 - acumulou
00-08-12-22-27-29-31-39-40-42
47-48-51-60-61-64-87-89-95-99

LOTOFÁCIL 1666 
01-02-05-06-08-09-10
12-13-14-17-20-21-24-25

LOTERIA FEDERAL 05286 
1º prêmio: 16168
2º prêmio: 41675
3º prêmio: 31446
4º prêmio: 66403
5º prêmio: 01132

Germânia Arco-Íris - 3718-1221
De 19 a 26/05 
Farmalar - 9 9657-2929
De 26/05 a 02/06 

Poupança
25/05 - 0,5000%
26/05 - 0,5000%
27/05 - 0,5000%
28/05 - 0,5000%

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,6251
Turismo - R$ 3,7800

Milho 60kg - R$ 35,59 
Soja 60kg - R$ 76,87 
Arroz 50 kg - R$ 36,13
Feijão 60kg - R$ 128,53 
Leite litro - R$ 1,05 
Boi vivo kg - R$ 4,88 
Suíno kg - R$ 3,15

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS
HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

Joãozinho chamou o pai no 
meio da noite e disse:
- Pai, tem muitos mosquitos no 
meu quarto!
- Apague a luz que eles vão 
embora, filhote! — diz o pai, 
carinhosamente.
Logo depois apareceu um va-
ga-lume. O menino chamou o 
pai outra vez, assustado:
- Pai, socorro. Agora os mos-
quitos estão vindo com lan-
ternas!

                            ***

A professora pergunta a João-
zinho:
- Joãozinho se você tem dois 
bolos e um menino pega um 
de você, quantos vão sobrar?
- Dois bolos, fessora.
- Deixa eu te perguntar de 
novo. Se você tem dois bolos e 
um menino pega um de você, 
quantos vão sobrar?
E o Joãozinho responde:
- Dois bolos e um menino 
morto.

                           ***

Na aula de física:
- Joãozinho, me dê um exem-
plo de energia desperdiçada!
E o garoto responde:
- Contar uma história de ar-
repiar os cabelos para um 
careca.

A semana começou com 
baixas temperaturas no Rio 
Grande do Sul. E, ao que tudo 
indica, os próximos dias pro-
metem cada vez mais frio. 
Esta sexta-feira começa com 
um amanhecer gélido, com 
geada e mínima de 7 graus. Ao 
longo do dia o sol aparece e as 
temperaturas aumentam, mas 
à noite o frio retorna. 

E os gincaneiros podem 
ficar tranquilos: o final de 
semana será sem chuva. Mas, 
apesar de não chover, as tem-
peraturas baixas são certeiras. 
No sábado (26), o dia ama-
nhece com 11 graus e a tarde 
chega à máxima de 24 graus. 
A noite promete ser fria. Já no 
domingo (27), as temperatu-
ras aumentam um pouco, com 
máximas de 25 graus.  

PARA A PRÓXIMA SEMANA
A segunda-feira (28) ama-

nhece fria em todo o Estado. 
O sol aparece à tarde, com as 
temperaturas chegando a 25 
graus. Na terça-feira (29), as 
máximas chegam a 26 graus. 
O tempo segue firme até quin-
ta-feira (31), quando a chuva 
retorna ao Estado. 

Crescente: 22/05
Cheia: 29/05
Minguante: 06/06
Nova: 13/06

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 14 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Tempo ensolarado, com 
geada ao amanhecer. 

Noite de céu limpo.

TEMPERATURA
Mínima: 7 graus

Máxima: 21 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 0%

PREVISãO DO TEMPO


