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QUINA 4720 - acumulou
12-22-36-72-75

QUINA 4721 - acumulou
04-21-49-51-52

MEGA-SENA 2058 - acumulou
04-19-23-29-56-59

LOTOMANIA 1882 
01-02-08-16-24-32-36-41-42-44
47-51-54-62-69-75-77-80-90-98

LOTOFÁCIL 1687 
01-02-03-04-06-07-09 
10-14-16-17-18-19-20-24

LOTERIA FEDERAL 05300
1º prêmio: 64870
2º prêmio: 21745
3º prêmio: 14998
4º prêmio: 73125
5º prêmio: 48668

Confiança - 3718-4013
De 07 a 14/07 
Popular - 3718-1294
De 14 a 21/07 

Poupança
13/07 - 0,5000%
14/07 - 0,5000%
15/07 - 0,5000%
16/07 - 0,5000%

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,8811
Turismo - R$ 4,0900

Milho 60kg - R$ 35,01
Soja 60kg - R$ 76,29
Arroz 50 kg - R$ 39,11
Feijão 60kg - R$ 133,33
Leite litro - R$ 1,13
Boi vivo kg - R$ 5,03
Suíno kg - R$ 3,07

FARMÁCIA DE PLANTÃO

INDICADOR ECONÔMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

Dando um passeio na praça, 
o brasileiro se encontra com 
um velho amigo portuga e diz:
- Manoel, posso lhe fazer uma 
pergunta pra testar o seu Q.I.? 
- Mas é claro, ora pois.
- Então me diga: quantos 
pães você come de manhã 
em jejum?
- Ahh, não sei... são muitos.
- Mas é claro que sabe, Manoel!
- Pois está bem, são oito pães.
O brasileiro então cai na gar-
galhada e diz:
- Manoel, você só come um 
pão em jejum, do segundo 
pão em diante você não está 
mais em jejum.
- Não é que você está certo 
mesmo?! Mas gostei... vou pe-
gar o Joaquim agora mesmo.
O portuga corre então para 
a casa de Joaquim e repete a 
mesma pergunta:
- Joaquim, quantos pães você 
come em jejum de manhã?
Joaquim, todo confuso, diz:
- Orais bolais Manoel, eu acho 
que não sei.
- Deixe de bobagem, Joaquim, 
mas é claro que tu sabes sim!
- Está bem Manoel, são quatro 
pães.
Manoel então fica quase um 
minuto calado e diz:
- Orra Joaquim...
- O que foi Manoel?
- Se tu falasse oito eu lhe tinha 
uma resposta daquelas.

A sexta-feira começa muito 
fria, porém ensolarada. O sol 
volta a aparecer na maioria 
das regiões do Rio Grande do 
Sul, trazendo consigo tempe-
raturas mais altas durante a 
tarde. À noite o tempo segue 
aberto e sem nuvens no céu. 
As máximas chegam a 18 graus  
durante o dia. 

No sábado (14), o tempo 
nublado retorna ao Estado. O 
sol dá lugar as nuvens, que de-
vem permanecer ao longo do 
dia. As temperaturas aumen-
tam um pouco, com máximas 
de 20 graus ao longo do dia.

No domingo (15) a pre-
visão é de sol com algumas 
nuvens durante a tarde. Não 
há a possibilidade de chuva 
e as temperaturas chegam a 
24 graus. 

PARA A PRÓXIMA SEMANA
Na segunda-feira (16), a 

chuva retorna e as temperatu-
ras diminuem. Apesar disso, o 
sol ainda aparece, mas a chuva 
pode vir a qualquer hora. 

Na terça-feira (17), a chuva 
permanece no Rio Grande do 
Sul e chove rápido durante o 
dia e a noite.

Nova: 12/07
Crescente: 19/07
Cheia: 27/07
Minguante: 04/08

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há 

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 10 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol o dia todo sem nuvens no 
céu. Noite de tempo aberto 

ainda sem nuvens.

TEMPERATURA
Mínima: 5 graus

Máxima: 18 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia, com chuva 

a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 21 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há 

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 6 graus

Máxima: 20 graus
Probabilidade de chuva: 0%

PREVISÃO DO TEMPO


