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QUINA 4819  - acumulou
09-16-21-55-80

QUINA 4820 - acumulou
09-14-30-44-64

MEGA-SENA 2095 - acumulou
16-29-35-43-49-56

LOTOMANIA 1916 
03-16-17-26-31-33-36-42-43-52
55-59-61-69-71-75-86-89-94-99

LOTOFÁCIL 1734 
01-02-03-06-07-08-10
11-15-16-17-21-22-24-25

LOTERIA FEDERAL 05334
1º prêmio: 15977
2º prêmio: 66568
3º prêmio: 43669
4º prêmio: 41730
5º prêmio: 30414

Schmidtt - 3718-1433
De 03 a 10 /11
Bela Vista - 3718-1888
De 10 a 17 /11 

Poupança
Até 06/11 - 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$  3,7395
Turismo - R$ 3,9000

Milho 60kg - R$ 35,00
Soja 60kg - R$ 76,48
Arroz 50 kg - R$ 42,39 
Feijão 60kg - R$ 138,92 
Leite litro - R$ 1,23 
Boi vivo kg - R$ 4,74 
Suíno kg - R$ 3,12 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

O advogado estava viajando 
de carro pela BR,  quando um 
tatu foi atravessar na frente 
do carro, o motorista parou 
e pegou o tatu. Colocou no 
porta-malas e seguiu viagem. 
Pouco na frente uma blitz da 
polícia federal o parou. Pedi-
ram os documentos, pediram 
pra ele descer do carro e abrir 
o porta-malas. Lá dentro o 
policial vê o tatu e instanta-
neamente fala:
- Rapaz, você é louco. Esse ani-
mal é selvagem, isso vai te dar 
cadeia. Se eu chamar a polícia 
ambiental você está frito.
O advogado explica:
- Bem capaz, esse tatu é meu. 
É de estimação. Está comigo 
desde novinho. Se você soltar 
ele no chão eu só dou dois 
assobios e ele volta e fica do 
meu lado. Ele é  bem treinado.
O policial diz:
- Não acredito nessa sua his-
tória.
- Então solte ele pra você ver, 
diz o advogado.
O policial pegou o tatu, sol-
tou ele no chão e o tatu corre  
diretamente para o mato. O 
policial então pede para o 
advogado:
- Agora chame o tatu de volta 
com os assobios.
E o advogado pergunta ao 
policial:
- Que tatu?

Este final de semana deve 
ser de tempo seco e tempera-
turas elevadas. As mínimas na 
manhã desta sexta-feira (9), 
devem ficar próximas aos 16 
graus, elevando-se no decor-
rer do dia. No sábado devem 
atingir a máxima de 32 graus, 
sendo superada pelos ter-
mômetros no domingo (11), 
quando deve marcar 33 graus. 

Já a segunda-feira (12), 
deve iniciar com sol e aumento 
de nuvens. O pico da tempe-
ratura deve ser ao meio-dia, 
quando os termômetros atin-
gem os 30 graus. Um declínio 
maior deve ocorrera à medida 
que a instabilidade chegar na 
região, na parte da tarde. Po-
rém o volume de chuvas não 
deve ser muito elevado, fican-
do entre 10 e 15 milímetros. 

Nova: 07/11
Crescente: 15/11
Cheia: 23/11
Minguante: 29/11

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 33 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 30 graus

Probabilidade de chuva: 0%

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

tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 23 graus
Máxima: 30 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 0%

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 8/11/2018

Jusante
9.15m

Montante
14.29m


