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QUINA 4822 - acumulou
40-52-54-66-72

QUINA 4823 - acumulou
25-32-39-42-52

LOTOFÁCIL 1735
01-02-03-06-10-12-13
14-15-19-20-21-23-24-25

DUPLA SENA 1864 - acumulou
1º sorteio: 08-11-13-20-25-35
2º sorteio: 02-06-14-21-26-48

MEGA-SENA 2096 - acumulou
06-11-13-19-24-51

LOTOMANIA 1917
00-01-03-05-08-20-30-33-38-49
50-52-59-61-70-78-83-90-97-99

LOTERIA FEDERAL 05335 
1º prêmio: 01980
2º prêmio: 66044
3º prêmio: 41447
4º prêmio: 02138
5º prêmio: 18927

Bela Vista - 3718-1888
De 10 a 17 /11 

Poupança
Até 08/11 - 0,3715%
(para depósitos a partir de 
04/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,7361
Turismo - R$ 3,9400

Milho 60 kg - R$ 35,00
Soja 60 kg - R$ 76,48
Arroz 50 kg - R$ 42,39 
Feijão 60 kg - 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

Depois de um mês do nasci-
mento do seu filho, Manoel,  
acompanhado da esposa, 
voltou na maternidade com o 
bebê no colo:
- Doutor... O que está acon-
tecendo? Meu filho já nasceu 
faz um mês e nada dele abrir 
os olhos!
Depois de olhar para o garoto, 
que tinha cara de japinha, o 
médico diz:
- Seu Manoel...Preste muita 
atenção porque é o seguinte, 
eu acho que quem tem que 
abrir os olhos é o senhor!

O início da semana deve ser 
de tempo seco e calor intenso. 
Já na quarta-feira (14), o dia 
pode começar ensolarado, 
com pancadas de chuva espar-
sas durante a tarde e a noite.

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

QUARTA-FEIRATERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

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

tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 80%

 Sol com algumas nuvens. 
Não  há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Chuva leve durante o dia e à 

noite.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 30 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Primeiro jogo acaba empatado
Boa Vontade e América ficaram no 2 a 2, na tarde de domingo. Definição de quem vai à final será no dia 25
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Nos titulares, jogo encerrou em 2 a 2; nos aspirantes, vitória do Boa Vontade pelo placar de 1 a 0

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

regional de futebol

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 12/11/2018

Jusante
7.47m

Montante
13.57m

A decisão do Campeonato 
Regional de Futebol Amador 
do Vale do Rio Pardo está 
cada vez mais perto. No fim 
de semana foram realizados 
os primeiros confrontos pelas 
semifinais, nos titulares e nos 
aspirantes. Em Rio Pardinho, 
o placar encerrou empatado 
em 2 a 2 no confronto entre 
Boa Vontade e América, va-
lendo pela categoria titulares. 
Apesar do forte calor, as duas 
equipes se movimentaram 
bastante dentro de campo e os 
gols - anotados por Guilherme 
Wegmann (2), para o Boa Von-
tade, e de Pierre e Angolano, 
para o América - deixaram 
em aberto a vaga para a gran-
de final. O jogo de volta está 
marcado para o próximo dia 
25. Nos aspirantes, a partida 
entre Boa Vontade e Cruzeiro 
terminou em 1 a 0, com gol de 
Tiago Frantz a favor da equipe 
de Vera Cruz.

MAIS DA SEMIFINAL
No próximo fim de semana 

serão realizados mais dois jo-
gos da semifinal. Em Vale do 

Sol, na tarde de domingo, dia 
18, o Trombudo recebe o Sarai-
va, nos titulares, e o Formosa 
joga com o Bom Jesus. As par-

tidas iniciam às 15 horas, com 
a disputa entre os reservas. 
Os jogos de volta destes times 
serão em 24 de novembro.


