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QUINA 4854 - acumulou
02-16-18-19-47

QUINA 4855 - acumulou
03-07-36-65-68

MEGA-SENA 2108 - acumulou
19-22-29-41-44-59

LOTOMANIA 1928 - acumulou
00-11-12-20-33-35-37-38-40-43
45-47-62-66-73-76-81-85-94-99

LOTOFÁCIL 1752 
01-03-04-06-07-08-09 
12-13-15-16-17-18-20-22

LOTERIA FEDERAL 05346 
1º prêmio: 84683
2º prêmio: 20438
3º prêmio: 48744
4º prêmio: 44183
5º prêmio: 79878

Germânia Arco-Íris - 3718-1221
De 15 a 22/12 
Farmalar - 99657-2929
De 22 a 29/12 

Poupança
Até 18/12 - 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$ 3,8727
Turismo - R$ 4,0600

Milho 60kg - R$ 34,11 
Soja 60kg - R$ 73,25 
Arroz 50 kg - R$ 40,61 
Feijão 60kg - R$ 135,59
Leite litro - R$ 1,17 
Boi vivo kg - R$ 4,95 
Suíno kg - R$ 2,97 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

Gaudêncio, o gaúcho guapo 
que, aproveitando a viagem 
a capital, vestiu uma camiseta 
do “desafio de trovadores” e 
foi ao médico fazer um ‘xe-
cápi’.
Diz o médico:
- Sr. Gaudêncio, o senhor está 
em muito boa forma para 40 
anos.
- E eu disse ter 40 anos, tchê??
- Quantos anos o senhor tem?
- Fiz 57 em maio que passou.
- Puxa! E quantos anos tinha 
seu pai quando morreu?
- E eu disse que meu pai mor-
reu, tchê?
- Oh, desculpe! Quantos anos 
tem seu pai?
- O véio tem 81.
- 81? Que bom! E quantos anos 
tinha seu avô quando morreu?
- E eu disse que ele morreu?
- Sinto muito. E quantos anos 
ele tem?
- 103, e anda de bicicleta até 
hoje.
- Fico feliz em saber. E seu bi-
savô? Morreu de quê?
- E eu disse que ele tinha 
morrido? Ele está com 124 e 
vai casar na semana que vem.
- Agora já é demais! - Diz o 
médico revoltado.
- Por que um homem de 124 
anos iria querer casar?
- E eu disse que ele queria? 
Queria nada, foi obrigado por 
que ele engravidou a moça.

Hoje, dia 21, o sol pode 
aparecer  mas o dia ainda deve 
ser de instabilidade na região.  
A previsão é de um acúmulo de 
até 45 milímetros de  chuva.

O sábado deve ser de sol 
entre nuvens, não há possi-
bilidade de chuva. Isso deve 
se repetir tanto no domingo, 
como na segunda-feira. Os 
meteorologistas informam 
que os termômetros na região 
não devem registrar tempe-
raturas acima dos 29 graus 
nestes dias que antecedem o 
feriado religioso.

 Já no Natal, dia 25, o sol 
aparece, mas há possibilidade 
de chuvas esparsas, porém 
em pequena quantidade. 
Na quarta-feira, dia 26, o sol 
deve retornar com previsão de 
predominar durante o restante 
da semana. 

Crescente: 15/12 
Cheia: 22/12
Minguante: 29/12
Nova: 05/01

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com nuvens durante o 
dia. Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Manhã nublada. Sol e
pancadas de chuva a qual-

quer hora do dia e da noite. 

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com nuvens durante o 
dia. Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 17 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens 
durante o dia. Não há

possibilidade de chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 29 graus

Probabilidade de chuva: 0%

PREVISãO DO TEMPO

NÍVEL DO JACUÍ
Medição na Barragem de

Dom Marco em 20/12/2018

Jusante
7.20m

Montante
13.48m


