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QUINA 4747 - acumulou
04-15-16-38-50

QUINA 4748 - acumulou
09-28-31-36-71

LOTOFÁCIL 1700 
01-02-03-06-07-08-12
13-14-16-20-21-22-23-24

DUPLA SENA 1825 - acumulou
1º sorteio: 27-30-32-36-43-48
2º sorteio: 02-05-06-09-28-47

MEGA-SENA 2067 - acumulou
02-11-13-26-32-59

LOTOMANIA 1891 - acumulou
02-06-07-09-15-23-28-44-46-57
58-59-65-68-75-79-81-91-97-98

LOTERIA FEDERAL 05309  
1º prêmio: 29371
2º prêmio: 34861
3º prêmio: 58006
4º prêmio: 55090
5º prêmio: 61707

Farmalar - 9 9657-2929
De 11 a 18/08 

Poupança
Até 10/08 - 0,3715%
( p a ra  d e p ó s i t o s  a  p a r t i r  d e 
04/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,8913
Turismo - R$ 4,0500

Milho 60kg - R$ 34,94 
Soja 60kg - R$ 75,94
Arroz 50 kg - R$ 41,18 
Feijão 60kg - R$ 134,44
Leite litro - R$ 1,23 
Boi vivo kg - R$ 4,89
Suíno kg - R$ 3,06

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS

HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

Próximo ao Natal, Joãozinho 
escreve uma carta pro Papai 
Noel, pedindo uma bicicleta.
- “Papai Noel, fui um ótimo ga-
roto, ajudei meu pai e minha 
mãe e quero uma bicicleta.”
Então ele pensou: - Ele não vai 
acreditar, vou refazer a carta.
- “Papai Noel, sei que não fui 
muito bom, mas acho que 
ainda mereço uma bicicleta.”
Não satisfeito, ele joga a carta 
fora, vai até o presépio, pega 
a imagem de Maria e escreve 
a seguinte carta:
- “Jesus, estou com sua mãe, 
se quiser vê-la de novo, man-
de o Papai Noel me dar uma 
bicicleta.”

A terça-feira começa nublada 
na maioria das regiões do 
Estado. O clima é seco e as má-
ximas chegam a 21 graus. Não 
há possibilidade de chuva.
Na quarta-feira (15) o sol 
retorna ao Rio Grande do Sul. 
A mínima é de 9 graus e a má-
xima de 18.
Para a quinta-feira (16) a 
previsão é a mesma: sol entre 
nuvens e sem possibilidade de 
chuva. As máximas chegam a 
19 graus.

Nova: 11/08
Crescente: 18/08
Cheia: 26/08
Minguante: 02/09

QUARTA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há 

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 9 graus

Máxima: 18 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia e períodos 

de céu nublado. 

TEMPERATURA
Mínima: 12 graus
Máxima: 21 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há 

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 7 graus

Máxima: 19 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Maragatos vence no Tapera
Equipe liderou a pontuação na maior parte das tarefas e comemorou o bi na madrugada de sábado
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Integrantes da Maragatos fizeram a festa após o anúncio, durante a festa em Lª Dois de Dezembro

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

GINCANA

PREVISãO DO TEMPO

Com 708,06 pontos dos 946 
possíveis, a equipe Maraga-
tos é bicampeã da Gincana 
do Tapera. O resultado da 
nona edição da disputa que 
movimentou gincaneiros de 
todo município na localida-
de foi anunciado por volta 
das 2h30min da madrugada 
de sábado para domingo, 
durante a festa no ginásio de 
Linha Dois de Dezembro. Em 
segundo lugar ficou a equipe 
Mulambo’s, com 647,93 pon-
tos e em terceiro, a Phoenix, 
com 557,65 pontos. A campeã 
invadiu o palco e festejou a 
conquista na festa que seguiu 
até as 5h30min.

Ainda que tenha zerado a 
tarefa foto, nas demais artísti-
cas a Maragatos foi vitoriosa. 
No show, que teve a inter-
pretação da cantora Shakira 
como destaque, conquistou o 
primeiro lugar, assim como no 
vídeo. No enigma, sempre tão 

esperado pelos apaixonados 
por gincana, a Phoenix obteve 
a maior pontuação, com 251 
dos 315 pontos possíveis.

O líder da Maragatos, Tia-

go Petry, atribui a conquista 
à força de vontade dos inte-
grantes. “Cada um fez por 
merecer o bicampeonato”, de-
clara ele, que destaca o desem-

penho nas tarefas esportivas, 
show e vídeo para alavancar 
o bicampeonato nesta que se 
tornou umas das principais 
gincanas de Vera Cruz.


