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QUINA 4842 - acumulou
06-24-54-55-69

QUINA 4843
52-67-71-72-79

MEGA-SENA 2103 - acumulou
03-13-40-44-46-50

LOTOMANIA 1924 - acumulou
01-10-12-21-27-28-29-38-42-49
64-65-66-67-68-71-72 -73-88-93

LOTOFÁCIL 1746 - acumulou
03-04-06-07-08-09-10
11-12-15-16-19-22-23-25

LOTERIA FEDERAL 05342
1º prêmio: 31738
2º prêmio: 02483
3º prêmio: 62454
4º prêmio: 01859
5º prêmio: 16758

Popular - 3718-1294
De 01 a 08 /12 
Sanar - 3718-2175
De 08 a 15 /12 

Poupança
Até 04/12 - 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$ 3,8682
Turismo - R$ 4,0800

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

O dia em que o noivo se dirige 
à casa da noiva para pedir ao 
pai dela a sua mão (da filha, 
é claro) em casamento é uma 
das ocasiões mais tensas na 
vida de um noivo apaixonado. 
Muitas vezes o noivo ainda 
não sabe se o pai da noiva 
concorda ou não com o casa-
mento. Não é raro uma nega-
tiva do pai. 
Sem saber o que lhe aguarda, 
o nosso herói vai até a casa 
da noiva. 
Reunião formal, toda a família 
na sala de visitas: pai, mãe, ir-
mãos e irmã da noiva. O noivo 
fala o motivo da visita, coisa 
que todo mundo já sabe.
— Eu vim pedir a mão de sua 
filha em casamento.
— Qual delas? — pergunta o 
pai. — A maior ou a menor?
— Desculpe senhor, mas eu não 
sabia que a sua filha tinha uma 
mão maior que a outra.

A mãe de Joãozinho reclama 
com ele:
- Meu filho, sua professora  
ligou e me disse que você é 
o pior aluno da classe, ela só 
tem 20 alunos. Como você me 
explica  isso?
- Mas mãe, poderia ser pior.
- Pior que isso meu filho? 
Como?
- Mãe, ela poderia ter 40 alu-
nos.

Hoje, sexta-feira, o dia 
deve ser parcialmente nubla-
do, com temperaturas que va-
riam de 14 graus ao amanhe-
cer atingindo a máxima de 23 
graus no decorrer do dia. Não 
há possibilidade de chuva.

No sábado, dia 8, as nuvens 
devem diminuir, e as tempera-
turas devem seguir amenas. 

Já no domingo, o amanhe-
cer ainda deve ficar na casa 
dos 14 graus, mas o calor deve 
aumentar durante o dia. Os 
termômetros podem registrar  
até 31 graus durante a tarde.

O início da semana deve ser 
com aumento de nuvens. Na 
segunda-feira, o dia já deve 
iniciar com as temperaturas 
um pouco mais elevadas (21 
graus), mas não há possibili-
dade de chuva. 

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

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 14 graus
Máxima: 31 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com muitas nuvens du-
rante o dia. Noite com perío-

dos de céu nublado.

TEMPERATURA
Mínima: 14 graus
Máxima: 23 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Dia de sol com algumas 
nuvens. Não há possibilidade 

de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 11 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 0%

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 06/12/2018

Jusante
08.75m

Montante
14.09m


