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QUINA 4839 - acumulou
06-11-15-33-39

QUINA 4840 - acumulou
15-33-52-67-70

LOTOFÁCIL 1744 - acumulou
01-05-06-10-11-12-13 
15-17-18-19-20-21-23-24

DUPLA SENA 1872 - acumulou
1º sorteio: 12-26-28-32-47-49
2º sorteio: 02-11-23-29-30-36

MEGA-SENA 2102 - acumulou
04-06-17-34-51-57

LOTOMANIA 1923 - acumulou
02-17-20-24-26-29-38-58-64-66
68-70-78-79-80-81-82-87-88-93

LOTERIA FEDERAL 05341 
1º prêmio: 69341
2º prêmio: 24081
3º prêmio: 27869
4º prêmio: 61933
5º prêmio: 29407

Popular - 3718-1294
De 01 a 08/12 

Poupança
Até 28/11 - 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$  3,8338
Turismo - R$ 3,9900

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 
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FASES DA LUA

O caipira vai a uma consulta e 
o médico pergunta:
- O que senhor tem?
O caipira responde:
- Uma muié, uma vaca e uma 
galinha...
- Não é isso... O que o senhor 
está sentindo?
- Ah, tá! Vontade de largá a 
muié, vendê a vaca e comê a 
galinha com quiabo!

A professora pergunta: - João-
zinho qual é o tempo da frase: 
Eu procuro um homem fiel?
- É tempo perdido, professora!

A semana será de tempo seco 
na região. Hoje, dia 4, ama-
nhece com 16 graus, atingindo 
a máxima de 29. Já na quinta-
feira, os termômetros devem 
registrar até 33 graus.

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

QUARTA-FEIRATERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de  

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Dia de sol, com nevoeiro ao 
amanhecer. As nuvens

aumentam durante a tarde.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 29 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de  

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 33 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Do Balaio vence em Ferraz
Resultado foi divulgado na madrugada de sábado para domingo, em jantar-baile na Comunidade Luterana
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Resultado surpreendeu equipe, que comemorou no jantar-baile realizado em Ferraz

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

GINCANA

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 03/12/2018

Jusante
11.30m

Montante
15m

Com 1.510,38 pontos, a 
Equipe Do Balaio foi a gran-
de campeã da 1ª Gincana 
de Ferraz. O resultado foi 
divulgado em jantar-baile 
realizado na Comunidade 
Luterana, já na madrugada 
de sábado para domingo, 
por volta das 2h30min. Em 
segundo lugar ficou a BO1, 
em terceiro a Fumaceira e em 
quarto lugar a Foi Pa Ferraz. 
O suspense foi mantido até o 
final e, segundo o elaborador 
William Souza, a equipe cam-
peã se destacou por cumprir 
o regulamento e entregar as 
tarefas dentro das exigências. 
“A organização e o cuidado 
nos detalhes foram, no meu 
entender, fator predominante 
para o resultado”, resumiu 
ele. A equipe manteve a re-
gularidade na entrega das ta-
refas e somou boa pontuação 
naquelas maiores, ficando 
em segundo nos dois shows 

e em primeiro na fotografia 
e no vídeo.

DIFERENÇA
No baile, a comissão di-

vulgou o quarto e o terceiro 

lugar e deixou o suspense 
para anunciar a equipe ven-
cedora.  Foram 159,58 pontos 
que separaram BO1 e Do Ba-
laio. A vice-campeã atingiu a 

pontuação máxima na tarefa 
que mais valia nesta gincana, 
o enigma. Fumaceira totali-
zou 1.348,83 pontos e Foi Pa 
Ferraz 1.336,88 pontos.


