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QUINA 4802 - acumulou
19-53-61-72-75

QUINA 4803 - acumulou
50-56-60-64-72

MEGA-SENA 2088
03-14-24-27-38-56

LOTOMANIA 1910 - acumulou
03-11-23-27-48-52-53-57-60-62
69-79-80-85-86-87-89-92-93-99

LOTOFÁCIL 1725
01-05-06-08-12-13-14
15-18-19-21-22-23-24-25

LOTERIA FEDERAL 05328
1º prêmio: 24900
2º prêmio: 48865
3º prêmio: 07935
4º prêmio: 41198
5º prêmio: 73212

Farmalar - 99657-2929
De 13 a 20 /10 
Bela Vista - 3718-1888
De 20 a 27 /10 

Poupança
Até 16/10 - 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$ R$ 3,6808
Turismo - R$ 3,8800

Milho 60kg - R$ 36,93
Soja 60kg - R$ 79,06 
Arroz 50 kg - R$ 43,77 
Feijão 60kg - R$ 138,33 
Leite litro - R$ 1,24 
Boi vivo kg - R$ 4,68 
Suíno kg - R$ 3,10 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

Em uma cidadezinha no inte-
rior de Minas, dois bebuns es-
tavam completamente loucos 
de tanto beber. O dinheiro de-
les já tinham acabado, quando 
resolveram entrar em um bar 
e roubar um litro de cachaça. 
Um dos bêbados entrou. De 
repente sai correndo e o outro 
atrás. O dono do bar sai em 
perseguição. Os bebuns, pas-
sando por cima de um viaduto, 
pararam, olharam para baixo, 
e falaram:
- Ei amigo vamos pular e sair 
nadando!
Só que o que eles viram foi o 
brilho do asfalto na noite, e 
não um rio. Então um pulou e 
se espatifou no chão. O outro 
lá em cima perguntou se po-
dia pular. O que estava todo 
machucado lá em baixo falou:
- Pode, só que pula um pou-
quinho pra lá que aqui tem 
uma pedra.

Uma senhora pergunta a um 
rapaz:
- Que idade você me dá?
- Bem, pela sua pele eu dou 
21 anos. Por seus cabelos, 
22. Pelo seu corpo, eu dou 
18 anos. Por sua postura dou 
uns 19...
- Oh! Mas que galanteador, 
quanta generosidade!
- Calma aí que eu ainda não 
fiz a soma!

A previsão é de temperatu-
ras mais amenas nos próximos 
dias. Podem marcar a mínima 
de 14 graus durante a madru-
gada e ao amanhecer, e as 
máximas não devem passar 
dos 27 graus. Há chance de 
nevoeiro ao amanhecer.  O sol 
aparece, porém com muitas 
nuvens no decorrer dos dias.

O final de semana deve ser 
de sol em Vera Cruz, apesar da 
nebulosidade que deve surgir 
nos períodos da tarde.

O tempo segue firme até 
domingo (21). Já na segunda   
o aumento de nuvens é con-
sideravelmente alto, quando 
a instabilidade deve retornar 
ao Rio Grande do Sul, poden-
do chover durante a tarde e a 
noite. Porém, será uma chuva 
de fraca intensidade.

Crescente: 16/10
Cheia: 24/10
Minguante: 31/10
Nova: 07/11

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Dia de sol, com nevoeiro ao 
amanhecer. As nuvens au-
mentam durante a tarde.

TEMPERATURA
Mínima: 14 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com nuvens durante o 
dia. Não há possibilidade 

de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva 

à tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 17 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Dia de sol, com nevoeiro ao 
amanhecer. As nuvens au-
mentam durante a tarde.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 0%

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 18/10/2018

Jusante
8.22m

Montante
13.93m


