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QUINA 4827 - acumulou
04-31-34-64-76

QUINA 4828 - acumulou
02-06-32-53-78

LOTOFÁCIL 1738
01-03-06-09-10-13-14
17-18-19-20-21-22-23-24

DUPLA SENA 1866 - acumulou
1º sorteio: 01-10-14-20-22-30
2º sorteio: 05-06-10-13-14-49

MEGA-SENA 2098 - acumulou
02-08-18-27-38-60

LOTOMANIA 1919 - acumulou
04-05-06-13-16-37-40-43-46-50
51-57-59-68-73-75-83-86-93-95

LOTERIA FEDERAL 05337 
1º prêmio: 42443
2º prêmio: 23432
3º prêmio: 44506
4º prêmio: 59080
5º prêmio: 65139

Vera Cruz - 3718-1867
De 17 a 24 /11 

Poupança
Até 14/11 - 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$ 3,7399
Turismo - R$ 3,9400

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

Manoel encontra  um amigo 
na rua e explica um lance do 
jogo de futebol:
— Tinha que ver, Joaquim. No 
meio do jogo deu um pênalti, 
na hora que  fui cobrar o pê-
nalti o goleiro me dizia: “Se 
chutar na esquerda eu pego, 
se chutar na direita eu pego, 
se chutar no meio eu  também 
pego!”
— E você fez o quê, Manoel?
— Enganei ele, ora pois!
— Enganou como?
— Oras... Eu mirei bem e chutei 
para fora!

A semana inicia com tempo 
seco e temperaturas mais 
baixas ao amanhecer.  Já na 
quinta-feira, dia 22, as tempe-
raturas se elevam um pouco, 
com máxima de 31 graus.

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

QUARTA-FEIRATERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 30 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 31 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Trombudo e Saraiva empatam
Equipes jogaram pela ida da semifinal no domingo. Placar igual deixa decisão acirrada para o fim de semana
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Partidas do último fim de semana foram realizadas no campo do Trombudo, em Vale do Sol

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

regional de futebol

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 19/11/2018

Jusante
8.12m

Montante
13.97m

Os times de Vale do Sol 
que disputam o Regional 
de Futebol não saíram com 
resultados extremamente sa-
tisfatórios no fim de semana. 
A equipe do Trombudo, que 
disputa a semifinal com o 
Saraiva, na categoria titula-
res, ficou no empate em 2 a 
2. O time do interior de Santa 
Cruz, inclusive, saiu na fren-
te, abrindo vantagem de 2 a 0, 
com gols de Chucrute e Car-
linhos. Mas o time do Vale, 
que jogou em casa, buscou a 
igualdade no placar. Marcou 
com Alex Goiano e Lisandro. 
A definição de quem avança à 
final fica para o jogo de volta, 
que acontece no sábado, dia 
24, em Linha Saraiva.

Nos aspirantes, o time de 
Vale do Sol que disputa esta 
fase é o Formosa. Ele não 
foi bem no fim de semana. 
Perdeu para o Bom Jesus e 
deixou a situação complicada 

para o dia 24 - data da partida 
de volta. O placar no último 
domingo encerrou em 3 a 1, 
com gols de Marcionei, Cás-
sio e Pelé, para o Bom Jesus, e 
de Pajé, para o Formosa.

SEMIFINAL
O próximo fim de semana 

será de mais enfrentamentos 
pela semifinal. Além das 
partidas de sábado, outros 
dois embates estão agen-

dados para o domingo, dia 
25. Em Linha Capão, o Boa 
Vontade recebe o América, 
na disputa dos titulares, e 
o Cruzeiro, na briga pelos 
reservas.


