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QUINA 4714  - acumulou
09-16-53-55-80

QUINA 4715 
04-25-40-55-59

MEGA-SENA 2055 - acumulou
06-25-35-43-46-53

LOTOMANIA 1880 - acumulou
00-03-04-13-17-24-31-32-36-46
48-54-58-61-67-75-82-90-96-97

LOTOFÁCIL 1684 
02-04-07-09-10-12-13
14-15-16-17-22-23-24-25

LOTERIA FEDERAL 05298 
1º prêmio: 50192
2º prêmio: 61388
3º prêmio: 20671
4º prêmio: 60119
5º prêmio: 54747

Vera Cruz - 3718-1867
De 30/06 a 07/07 
Confiança - 3718-4013
De 07 a 14/07 

Poupança
06/07 - 0,5000%
07/07 - 0,5000%
08/07 - 0,5000%
09/07 - 0,5000%

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,9386
Turismo - R$ 4,0900

Milho 60kg - R$ 34,98
Soja 60kg - R$ 73,69
Arroz 50 kg - R$ 38,13
Feijão 60kg - R$ 133,95
Leite litro - R$ 1,08
Boi vivo kg - R$ 5,01
Suíno kg - R$ 3,07

FARMÁCIA DE PLANTÃO

INDICADOR ECONÔMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

Havia um índio nos Andes que 
era famoso por sua incrível 
memória. Um turista foi lá pra 
conferir. Chegou pro índio e 
perguntou: 
- O que você comeu no café 
da manhã de 12 de dezembro 
de 1956? 
- Ovos. 
Como só era permitida uma 
pergunta por pessoa, o turis-
ta saiu meio desconfiado. 20 
anos depois, esse mesmo tu-
rista encontra o mesmo índio 
sentado na rua.
Surpreso, ele diz: 
- Mas como!!
- Fritos.

Ao ver o amigo extremamente 
abatido, o outro pergunta: 
- Ei, o que houve? Porque você 
está com essa cara?! 
- Na semana retrasada morreu 
a minha avó... 
- Nada bom... 
- Mas ela me deixou uma he-
rança de 100 mil reais. 
- Nada mau! 
- Na semana passada morreu 
um dos meus tios... 
- Nada bom... 
- Mas ele me deixou uma he-
rança de 80 mil. 
- Nada mau! Mas por que você 
está assim, triste?
- Essa semana estou com um 
azar lascado. Hoje já é quinta-
feira e até agora nada!

A sexta-feira amanhece 
chuvosa na maioria das re-
giões do Rio Grande do Sul. As 
temperaturas seguem baixas, 
com mínima de 12 e máxima 
de 18 graus. A noite a chuva 
segue, com pancadas isoladas. 
No sábado (07),  a chuva segue 
em alguns pontos, porém 
mais fraca. As temperaturas 
aumentam, com máximas 
que chegam a 23 graus. No 
domingo (08), as pancadas 
de chuva se intercalam com 
alguns raios de sol ao longo do 
dia. As máximas chegam a 18 
graus e o clima mais frio deve 
prosseguir. 

PARA A PRÓXIMA SEMANA
A segunda-feira (09) ini-

cia com tempo nublado no 
Estado. A chuva dá espaço 
ao céu com alguns raios de 
sol e as temperaturas caem 
novamente. A mínima é de 11 
graus e a máxima chega a 14 
graus. Assim, o clima promete 
ser frio. E a semana continua 
com a mesma previsão até 
quinta-feira (12). Somente na 
sexta-feira (13) a chuva retor-
na a algumas regiões do Rio 
Grande do Sul.

Minguante: 06/07
Nova: 12/07
Crescente: 19/07
Cheia: 27/07

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com muitas nuvens 
durante o dia, com chuva 

a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 13 graus
Máxima: 18 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva 

à tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 12 graus
Máxima: 18 graus

Probabilidade de chuva: 60%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 

de céu nublado. 

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus
Máxima: 14 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia, com chuva 

a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 23 graus

Probabilidade de chuva: 80%

PREVISÃO DO TEMPO


