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QUINA 4738 - acumulou
10-17-19-33-37

QUINA 4739 - acumulou
29-33-34-50-76

MEGA-SENA 2064 - acumulou
10-14-36-53-55-60

LOTOMANIA 1888 - acumulou
02-05-07-09-10-23-25-27-32-42
46-52-62-73-78-82-91-93-98-99

LOTOFÁCIL 1696 
02-04-05-07-08-10-12
13-14-16-17-18-19-23-24

LOTERIA FEDERAL 05306 
1º prêmio: 17061
2º prêmio: 83283
3º prêmio: 23466
4º prêmio: 30327
5º prêmio: 46142

Germânia Arco-Íris - 3718-1221
De 28/07 a 04/08 
Schmitt - 3718-1433
De 04 a 11/08 

Poupança
03/08 - 0,5000%
04/08 - 0,5000%
05/08 - 0,5000%
06/08 - 0,5000%

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,7589
Turismo - R$ 3,9000

Milho 60kg - R$ 34,56
Soja 60kg - R$ 75,84 
Arroz 50 kg - R$ 41,15
Feijão 60kg - R$ 133,53 
Leite litro - R$ 1,23 
Boi vivo kg - R$ 4,94 
Suíno kg - R$ 3,06

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

Um dia, uma menina estava 
sentada observando sua mãe 
lavar os pratos na cozinha. De 
repente, percebeu que sua 
mãe tinha vários cabelos bran-
cos que sobressaíam entre a 
sua cabeleira escura. Olhou 
para sua mãe e lhe perguntou:
- Por que você tem tantos ca-
belos brancos, mamãe?
A mãe respondeu: 
- Bom, cada vez que você faz 
algo de ruim e me faz chorar 
ou me faz triste, um de meus 
cabelos fica branco.
A menina digeriu esta reve-
lação por alguns instantes e 
logo disse: 
- Mãe, por que TODOS os ca-
belos de minha avó estão 
brancos?

Um casal estava dormindo 
quando de repente escutam 
ruídos fora do quarto.
A mulher se sobressalta e, to-
talmente espantada, diz para 
o homem:
- Aaaaaiiiiiii! Meu Deus, deve 
ser o meu marido!
O cara se levanta espantadís-
simo, pula como pode pela 
janela e cai em cima de uma 
planta com espinhos.
Em poucos segundos volta 
pela mesma janela, todo ma-
chucado e grita:
- Desgraçada! Teu marido sou 
eu!

A sexta-feira começa enso-
larada na maioria das regiões 
do Rio Grande do Sul. As tem-
peraturas são amenas e não há 
possibilidade de chuva.  

No sábado (04), o dia ama-
nhece nublado e as máximas 
chegam a 21 graus na parte 
da tarde. O clima segue seco e 
não há possibilidade de chuva.

No domingo (05) as má-
ximas chegam a 22 graus e o 
dia promete ser ensolarado e 
sem chuva. 

PARA A PRÓXIMA SEMANA
A semana inicia sem chuva 

na maioria das regiões do 
Estado. Os dias seguem secos, 
porém frios. Em função disso, 
em alguns pontos as mínimas 
são de 10 graus. 

Na segunda-feira (06) os 
termômetros chegam a 21 
graus em Vera Cruz. A noite é 
fria e com algumas nuvens.

Já na terça-feira (07) o dia 
segue seco e ensolarado, com 
máxima de 22 graus.

Na quarta-feira (07) a pre-
visão não muda muito: o dia 
segue com sol e temperaturas 
mais frias, sem possibilidade 
de chuva.

Cheia: 27/07
Minguante: 04/08
Nova: 11/08
Crescente: 18/08

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com algumas nuvens 
ao longo do dia. Não há 
possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus
Máxima: 22 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens 
ao longo do dia. Não há 
possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 9 graus

Máxima: 21 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens 
ao longo do dia. Não há 
possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 12 graus
Máxima: 21 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 

de céu nublado. 

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus
Máxima: 21 graus

Probabilidade de chuva: 0%

PREVISãO DO TEMPO


