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QUINA 4814 - acumulou
02-03-25-31-74

QUINA 4815 - acumulou
12-18-19-37-43

MEGA-SENA 2093 - acumulou
08-14-27-34-52-54

LOTOMANIA 1914 - acumulou
00-02-05-06-14-18-19-24-25-30
42-47-66-67-73-81-89-91-95-97

LOTOFÁCIL 1731
01-03-05-07-08-09-10
13-14-17-19-20-22-24-25

LOTERIA FEDERAL 05332
1º prêmio: 64900
2º prêmio: 37093
3º prêmio: 12373
4º prêmio: 84008
5º prêmio: 49491

Germânia Rodoviária 
3718-3243
De 27/10 a 03 /11 
Schmitt - 3718-1433
De 03 a 10 /11 

Poupança
Até 28/10 - 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$ 3,7227
Turismo - R$ 3,8700

Milho 60kg - R$ 35,61 
Soja 60kg - R$ 77,03 
Arroz 50 kg - R$ 42,39 
Feijão 60kg - R$ 138,42 
Leite litro - R$ 1,23 
Boi vivo kg - R$ 4,72
Suíno kg - R$ 3,10 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

O feriado (2), deve iniciar 
com  temperaturas um pouco 
abaixo do normal, conforme 
os demais dias da semana. 
Porém, o sol volta a aparecer 
elevando as temperaturas, 
que durante a tarde devem 
chegar até os 26 graus. No sá-
bado os termômetros devem 
registrar a máxima de 29 graus 
e um considerável aumento de 
nuvens, formando uma massa 
de ar quente. Esta massa de ar 
quente traz nuvens carregadas 
e chuva leve para a região. Já 
no domingo, o tempo deve 
firmar e o sol volta a aparecer 
entre nuvens.  Para a segunda-
feira (5), espera-se uma tem-
peratura máxima de 27 graus. 
Assim como no domingo, o sol 
volta a aparecer entre nuvens 
e não deve chover na região.

Minguante: 31/10
Nova: 07/11
Crescente: 15/11
Cheia: 23/11

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 12 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens no 
decorrer do dia. Não deve 

chover.

TEMPERATURA
Mínima: 14 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com aumento de nuvens 
de manhã. Pancadas de chu-

va à tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 29 graus

Probabilidade de chuva: 90%

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 1º/11/2018

Jusante
7.50m

Montante
13.63m

- Querida, onde você está?
- Estou em casa,meu amor.
- Certeza?
- Sim!
- Então liga o liquidificador
- Rrrrrrrrrrrrr!
No outro dia:
- Querida, onde você está?
- Estou em casa, meu amor.
- Certeza?
- Sim!
- Então liga o liquidificador.
- Rrrrrrrrrrrrr!
No dia seguinte, decide ir mais 
cedo para casa:
- Meu filho, onde esta a ma-
mãe?
- Não sei papai, ela saiu cedo 
hoje à tarde e levou o liquidi-
ficador!

Após testar por uma semana 
o novo aparelho auditivo, o 
velho senhor retorna ao seu 
médico.
- O senhor está gostando do 
aparelho? - pergunta o mé-
dico.
- Está funcionando que é uma 
maravilha! Ouço tudo! - res-
ponde o velho.
O médico pergunta:
- Mas então me conte,  o que 
a sua família achou  e diz de o 
senhor voltar a escutar?
E o velho responde:
- Bem, eu ainda não contei 
para eles, mas já mudei meu 
testamento umas três vezes.


