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QUINA 4808  - acumulou
19-32-41-66-72

QUINA 4809
06-18-55-57-80

MEGA-SENA 2090 - acumulou
08-11-18-37-40-51

LOTOMANIA 1912 - acumulou
11-13-14-15-24-28-36-37-47-56
62-68-69-79-84-85-88-91-94-95

LOTOFÁCIL 1728
02-03-05-06-07-08-09
10-11-12-14-15-17-21-22

LOTERIA FEDERAL 
1º prêmio: 39663
2º prêmio: 15478
3º prêmio: 71303
4º prêmio: 10966
5º prêmio: 18809

Bela Vista- 3718-1800
De 20 a 27/10 
Germania Rodoviária 
3718-3243
De 27 a 03/11 

Poupança
Até 23/10 - 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$  3,7463
Turismo - R$ 3,9400

Milho 60kg - R$ 36,45 
Soja 60kg - R$ 78,21 
Arroz 50 kg - R$ 43,43 
Feijão 60kg - R$ 139,47 
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

O filho diz para a mãe:
- Mãe, se a senhora me der 500 
reais eu não digo nada pro 
papai sobre o que a senhora 
fez com o Ricardo ontem.
A mãe fica sem graça, coça a 
cabeça e diz:
- Tome filho, 500 reais, agora 
fique de boca fechada.
- Sim, mamãe. Combinado!
Algumas horas depois:
- Pai, se o senhor me der 1000 
reais, eu conto o que a mamãe 
fez que o senhor não pode 
saber.
O papai, meio ansioso, aceita 
a proposta:
- Aqui está, filho, 1000 reais, 
agora me conte, o que a ma-
mãe fez que eu não posso 
saber?
- Ela me deu 500 reais pra ficar 
de boca fechada.

A mãe que não encontrou os 
10 reais que havia deixado na 
mesinha, diz ao filho:
- Meu filho. Só eu e você es-
tivemos aqui e meu dinheiro 
sumiu.
A mãe começou a bater o pé...
- E daí? - perguntou o filho.
- Você pegou, devolve!
- Não dá mãe, eu peguei e dei 
para um menino muito pobre 
que tava com fome e queria ir 
na padaria comprar um bolo.
- Quem é esse menino?
- Eu!

A sexta-feira (26), deve 
iniciar com sol e aumento 
de  nuvens durante o dia. Um 
sistema de baixa pressão at-
mosférica vai gerar áreas de 
instabilidade sobre o território 
gaúcho, podendo trazer chuva 
a qualquer hora. O volume de 
chuva previsto deve ficar pró-
ximo a 8 milímetros.

O final de semana deve 
ser de temperaturas amenas, 
ficando entre 14 e 25 graus. 
Ainda que com dias bastante 
nublados, não deve chover.

Já na segunda-feira (29), 
as temperaturas podem au-
mentar um pouco, chegando à 
máxima de 28 graus. A instabi-
lidade pode retornar, trazendo 
chuva leve à região, porém o 
volume diário também não 
deve ultrapassar uma média 
de 5 a 8 milímetros. 

Cheia: 24/10
Minguante: 31/10
Nova: 07/11
Crescente: 15/11

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com muitas nuvens du-
rante o dia e à noite. Perío-

dos de céu nublado.

TEMPERATURA
Mínima: 14 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com nuvens durante o 
dia. Períodos nublados, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 

tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol com nuvens durante o dia 
e à noite. Períodos nublados, 

mas não chove.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 0%

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 25/10/2018

Jusante
6.88m

Montante
13.20m


