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QUINA 4704- acumulou
09-26-29-37-48

QUINA 4705 
32-45-56-63-67

MEGA-SENA 2051 - acumulou
01-05-06-37-44-53

LOTOMANIA 1876 - acumulou
10-17-22-24-29-33-39-40-44-48
50-62-64-66-74-76-86-90-93-95

LOTOFÁCIL 1678 - acumulou
01-03-04-05-06-08-09
14-16-18-19-20-22-23-24

LOTERIA FEDERAL 05294 
1º prêmio: 38336
2º prêmio: 72897
3º prêmio: 31693
4º prêmio: 38220
5º prêmio: 25677

Popular - 3718-1294
De 16 a 23/06 
Bela Vista - 3718-1888
De 23 a 30/06 

Poupança
22/06 - 0,5000%
23/06 - 0,5000%
24/06 - 0,5000%
25/06 - 0,5000%

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,7827
Turismo - R$ 3,9300

Milho 60kg - R$ 36,03
Soja 60kg - R$ 70,63
Arroz 50 kg - R$ 36,86
Feijão 60kg - R$ 130,81
Leite litro - R$ 1,07
Boi vivo kg - R$ 4,97 
Suíno kg - R$ 3,11

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

Certo dia um amigo encontra 
o outro numa loja de calçados, 
escolhendo um par de sapa-
tos, pedindo fiado e pechin-
chando no preço. Depois de 
muita pechincha, o cara saiu 
da loja carregando o pacote.
O amigo se aproximou e disse: 
- Rubão! Eu não to entenden-
do! Você é o maior caloteiro do 
pedaço! Você não vai mesmo 
pagar este par de sapatos, por-
que você ficou pechinchando 
tanto no preço? 
- É que o dono dessa loja é 
meu camarada e eu não que-
ro que ele tome um prejuízo 
muito grande!

Um rapaz ligou pra casa de um 
homem que é dono de um bar 
e perguntou:
- Amigo, que horas você vai 
abrir o bar?
O dono respondeu:
- Às 17:00.
O rapaz:
- Obrigado, amigo...
Depois de meia hora liga o 
cara de novo pro dono do bar 
e pergunta a mesma coisa. O 
dono do bar respondeu a mes-
ma coisa. Meia hora depois, 
liga o rapaz de novo.
- Olha quando abrir o bar você 
não entra!
O rapaz responde:
- Eu não quero entrar, eu quero 
é sair!

A sexta-feira começa com 
tempo firme na grande maio-
ria das regiões do Rio Grande 
do Sul. A manhã é mais fria, 
porém a tarde promete tem-
peraturas mais altas, com sen-
sação de abafamento. As má-
ximas  chegam a 17 graus. No 
sábado (23), o tempo seco dá 
espaço a pancadas de chuva 
em alguns pontos do Estado. 
A chuva é registrada à tarde e 
à noite. Mesmo assim, as tem-
peraturas seguem mais altas, 
com máximas de 24 graus na 
parte da tarde. O domingo 
(24) começa chuvoso, com 
possibilidade de garoa à tar-
de e à noite. Os termômetros 
registram uma queda, com 
mínima de 9 graus.

PARA A PRÓXIMA SEMANA
A segunda-feira (25) marca 

a volta do frio mais intenso. 
O dia deve amanhecer com 
geada e temperaturas mais 
baixas. Mesmo assim, o sol 
volta ao Estado. A previsão é 
a mesma para terça e quarta-
feira (26 e 27): sol durante 
o dia e temperaturas mais 
baixas pela manhã e no início 
da noite.

Crescente: 20/06
Cheia: 28/06
Minguante: 06/07
Nova: 12/07

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Nublado com chuva de 
manhã. À tarde e à 
noite pode garoar.

TEMPERATURA
Mínima: 9 graus

Máxima: 19 graus
Probabilidade de chuva: 90%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 

de céu nublado.

TEMPERATURA
Mínima: 8 graus

Máxima: 17 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Dia de sol, com geada ao 
amanhecer. As nuvens 

aumentam à tarde.

TEMPERATURA
Mínima: 3 graus

Máxima: 14 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva 

à tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 13 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 80%

PREVISãO DO TEMPO


