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QUINA 4836  - acumulou
01-03-34-47-73

QUINA 4837 - acumulou
01-52-59-62-70

MEGA-SENA 2101 - acumulou
02-08-18-37-56-58

LOTOMANIA 1922 - acumulou
02-05-11-13-24-26-29-38-43-44
45-48-53-57-58-82-86-88-90-95

LOTOFÁCIL 1743 
05-06-07-08-10-11-13
15-17-18-19-21-22-24-25

LOTERIA FEDERAL 05340
1º prêmio: 60439
2º prêmio: 24301
3º prêmio: 86310
4º prêmio: 52363
5º prêmio: 37827

Confiança - 3718-4013
De 24/11 a 01/12 
Popular - 3718-1294
De 01 a 08/12 

Poupança
Até 27/11 - 0,3715%
(para depósitos a partir de 
04/05/2012).
Salário mínimo nacional 
R$ 954

Dólar
Comercial - R$ 3,8666
Turismo - R$ 4,0300

Milho 60kg - R$ 34,60 
Soja 60kg - R$ 73,31 
Arroz 50 kg - R$ 41,11 
Feijão 60kg - R$ 140,48 
Leite litro - R$ 1,20 
Boi vivo kg - R$ 4,81 
Suíno kg - R$ 3,12 

FARMÁCIA DE PLANTÃO

INDICADOR ECONÔMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

Um jovem rapaz fez alguns 
trabalhos para um fazendeiro. 
Quando ele terminou, recebeu 
um ganso como pagamento 
do serviço realizado. 
Ele, feliz, colocou o ganso 
debaixo do braço e começou 
a caminhar em direção a sua 
casa. Como precisava passar 
pela cidade para ir até em 
casa, notou que um filme que 
ele queria muito ver estava 
passando no cinema. 
Uma vez que eles não per-
mitem a entrada de animais,  
calmamente enfiou o ganso 
dentro da calça, pagou o seu 
bilhete, e assim que as luzes 
se apagaram encontrou um 
assento no cinema lotado ao 
lado de duas senhoras idosas.
O ganso começou a se movi-
mentar e não querendo ser 
descoberto, o jovem abriu 
a braguilha discretamente 
para que o ganso conseguisse 
respirar. 
Pouco tempo depois, uma das 
velhinhas assustada cutucou 
a outra:
- Edna, o rapaz sentado ao 
meu lado está com a braguilha 
aberta e algo está saindo!
- Marta, - respondeu a amiga,
- eu garanto que já vi vários 
desses.
- Bem,  mas você nunca viu um 
como esse antes. Está comen-
do minha pipoca!          

O final de semana ainda 
deve iniciar com muitas nu-
vens e pancadas de chuva 
esparsas a qualquer hora. 
Isso deve se repetir hoje, sex-
ta-feira, e amanhã, dia 1º 
de dezembro. O volume de 
chuva acumulado nestes dois 
dias não deve ultrapassar 20 
milímetros.

Já no domingo o sol volta 
a aparecer um pouco mais. As 
temperaturas devem ser mais 
amenas, variando entre 15 
graus, ao amanhecer, e máxi-
ma de 21 graus no decorrer do 
dia, não havendo possibilida-
de de chuva.

Para segunda-feira, dia 3,  
os meteorologistas alertam 
sobre a chegada de uma ca-
mada de ar frio e uma queda 
nos termômetros, quando 
a mínima pode chegar a 12 
graus. 

Minguante: 29/11 
Nova: 07/12 
Crescente: 15/12
Cheia: 22/12

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com muitas nuvens
durante o dia. Noite com 
períodos de céu nublado. 

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 21 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com muitas nuvens du-
rante o dia. Com chuva

a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol com algumas nuvens 
durante o dia e a noite.

Não chove.

TEMPERATURA
Mínima: 12 graus
Máxima: 20 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com muitas nuvens du-
rante o dia. Com chuva

a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 80%

PREVISÃO DO TEMPO

NÍVEL DO JACUÍ
Medição na Barragem de

Dom Marco em 29/11/2018

Jusante
12.70m

Montante
15.80m


