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QUINA 4848 - acumulou
11-15-42-44-56

QUINA 4849 
33-34-43-44-46

MEGA-SENA 2106  - acumulou
03-27-36-39-40-43

LOTOMANIA 1926 - acumulou
02-10-12-17-18-28-32-33-36-44
46-50-58-64-67-68-69-71-75-99

LOTOFÁCIL 1749 
02-04-06-09-12-13-15
16-19-20-21-22-23-24-25

LOTERIA FEDERAL 05344
1º prêmio: 75485
2º prêmio: 21051
3º prêmio: 29772
4º prêmio: 86080
5º prêmio: 24870

Sanar - 3718-2175
De 08 a 15/12 
Germânia Arco-Íris - 3718-1221
De 15 a 22/12 

Poupança
Até 12/12 - 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$  3,8698
Turismo - R$ 4,0800

Milho 60kg - R$ 34,51
Soja 60kg - R$ 73,70 
Arroz 50 kg - R$ 40,84 
Feijão 60kg - R$ 139,42
Leite litro - R$ 1,18 
Boi vivo kg - R$ 4,89 
Suíno kg - R$ 3,14 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

A família viaja e deixa a casa 
sob os cuidados da emprega-
da. Ela tem de cuidar da filha 
única e do cachorro. No outro 
dia, a patroa liga para casa e 
logo pergunta pelo cachorro.
— Morreu — diz a empregada 
secamente.
A patroa toma o maior susto e 
repreende a empregada:
— Isso são modos de dar uma 
notícia? Você deve dizer este 
tipo de notícia bem devagar. 
Primeiro você diz que teve de 
chamar o veterinário e vai con-
tando aos poucos, entendeu?
— Entendi.
— E a Betinha, nossa filha, 
como vai?
— Vou ter de chamar o vete-
rinário.

Para ensinar ao filho o valor 
do dinheiro e tentar diminuir 
algumas de suas compras 
inúteis, a mãe o fez escrever 
uma relação detalhada de 
como gastava a mesada. Um 
dia em que escrevia com muito 
esforço as suas contas, disse:
- Sabe mamãe? Desde que eu 
comecei a anotar tudo  o que 
gasto sempre penso bem an-
tes de comprar alguma coisa.
A mãe ficou toda feliz pelo 
êxito do seu método, e ele 
completou:
- Eu nunca mais compro nada 
que seja difícil de escrever.

A instabilidade que chegou 
na região deve permanecer 
durante o final de semana, 
trazendo uma trégua no calor 
intenso e chuvas para ameni-
zar a seca.

Hoje, dia 14, o sol ainda 
deve aparecer, mas a chu-
va deve iniciar por volta do 
meio-dia. Segundo os me-
teorologistas, o sábado deve 
ser de chuva. As temperaturas 
devem sofrer uma leve queda, 
quando as máximas chegam a 
26 graus. O acúmulo de chuva 
estimado para o dia é de 40 
milímetros.

Já no domingo, o sol volta 
a aparecer mas as chuvas não 
devem cessar, porém terão 
menor intensidade. A segun-
da-feira, dia 17, não deve ser 
muito diferente, a probabili-
dade  de chuva é de 90%. 

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

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante

o dia e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 29 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol e aumento de nuvens
de manhã. Pancadas de
chuva à tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 35 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com muitas nuvens
durante o dia. Chuva

a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Chuvoso durante o dia
e à noite. O sol não

deve aparecer.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 90%

PREVISãO DO TEMPO

NÍVEL DO JACUÍ
Medição na Barragem de

Dom Marco em 13/12/2018

Jusante
7.28m

Montante
13.46m


