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QUINA 4825 - acumulou
29-32-42-45-59

QUINA 4826 - dois ganhadores
38-42-44-46-73

MEGA-SENA 2097 - acumulou
09-24-28-45-49-51

LOTOMANIA 1918 - acumulou
01-07-26-31-35-40-44-46-47-59
64-65-67-79-83-90-92-94-95-97

LOTOFÁCIL 1737 
02-04-05-06-10-11-12
15-16-18-19-20-22-24-25

LOTERIA FEDERAL 05336 
1º prêmio: 25327
2º prêmio: 57288
3º prêmio: 17269
4º prêmio: 68841
5º prêmio: 35454

Bela Vista - 3718-1888
De 10 a 17 /11 
Vera Cruz - 3718-1867
De 17 a 14 /11 

Poupança
Até 13/11 - 0,3715%
(para depósitos a partir de 
04/05/2012).
Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,7822
Turismo - R$ 3,9300

Milho 60kg - R$ 34,79
Soja 60kg - R$ 75,45 
Arroz 50 kg - R$ 42,14 
Feijão 60kg - R$ 140,48 
Leite litro - R$ 1,23 
Boi vivo kg - R$ 4,76
Suíno kg - R$ 3,15 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

Após um acidente de carro, 
aquela senhora é levada às 
pressas para a UTI. Em estado 
de coma, ela se encontra com 
São Pedro.
- Nossa... eu morri? - pergunta 
ela.
- Qual o seu nome?
- Dorothéa de Jesus!
- Não... ainda não! - responde 
São Pedro, em tom benevo-
lente. - De acordo com a sua 
ficha, você deverá morrer 
daqui a 12 anos, 4 meses e 
14 dias.
Assim que ela se recuperou e 
sabendo o tempo que lhe res-
tava neste mundo, ela decidiu 
mudar de vida e internou-se 
numa clínica para fazer uma 
plástica. Desenrugou o rosto, 
colocou silicone nos seios, 
fez lipo na cintura, encurtou 
o nariz etc...
Ao sair da Clínica, exalando 
felicidade por todos os poros 
do seu organismo, ela vai 
atravessar a rua e... pimba! 
É violentamente atropelada 
por um caminhão!
Novamente diante de São 
Pedro, ela reclama:
- Pôxa, mas você não tinha me 
dito que eu ainda iria viver 12 
anos, 4 meses e 14 dias?
- Qual o seu nome?
- Dorothéa de Jesus!
- Desculpe senhora, mas eu 
juro que não a reconheci!

A previsão para esta sex-
ta-feira, dia 16, é de sol com 
algumas nuvens. Não há pos-
sibilidade de chuva em Vera 
Cruz e entorno. Em relação 
às temperaturas, a mínima 
fica na casa dos 16 graus. Não 
esquenta tanto como nos pri-
meiros dias desta semana. A 
máxima alcança 30 graus.

Já no fim de semana pode 
ter chuva a qualquer mo-
mento. No sábado, porém, 
a precipitação é pequena: 2 
milímetros. No domingo, a 
previsão indica mais chuva. 
Na região, pode chegar a 38 
milímetros. No domingo, a 
temperatura também cai. A 
máxima não deve ultrapassar 
23 graus.

Para a semana que vem, a 
volta do tempo bom. Não há 
previsão de chuva pelo menos 
até sexta-feira, dia 23.

Crescente: 15/11
Cheia: 23/11
Minguante: 29/11
Nova: 07/12

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de céu nublado com 
chuva. À noite, tempo firme.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 23 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com algumas nuvens. 
Não há previsão de chuva 

para hoje.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 30 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há previsão de chuva 

para este dia.

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e 

à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 34 graus

Probabilidade de chuva: 80%

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 15/11/2018

Jusante
7.40m

Montante
13.57m


