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QUINA 4864 - acumulou
09-12-35-73-75

QUINA 4865 - acumulou
19-35-61-67-73

MEGA-SENA 2111 - acumulou
01-41-44-46-54-58

LOTOMANIA 1931
01-09-12-13-28-32-39-46-50-61
63-64-66-79-83-85-88-90-94-99

LOTOFÁCIL 1758 
01-02-04-07-08-09-10
12-13-14-17-19-20-22-23

LOTERIA FEDERAL 05350 
1º prêmio: 59512
2º prêmio: 61258
3º prêmio: 31935
4º prêmio: 12629
5º prêmio: 04567

Schmitt - 3718-1433
De 29 a 05/01 
Germânia Rodoviária 
3718-3243
De 05 a 12/01 

Poupança
Até 28/12 - 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$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,8096
Turismo - R$ 3,9400

Milho 60kg - R$ 33,66 
Soja 60kg - R$ 71,66 
Arroz 50 kg - R$ 39,77 
Feijão 60kg - R$ 141,17
Leite litro - R$ 1,10 
Boi vivo kg - R$ 4,95 
Suíno kg - R$ 3,16

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

O marido ganhou, em um 
sorteio, três passagens para 
Jerusalém.
Pediu para sua mulher que 
arrumasse as malas e foi ligar 
para convidar a mãe dele para 
ir junto.
Logo começou uma discussão.
A esposa queria levar a mãe 
dela. No fim da briga, ele con-
cordou em levar a sogra.
Em Jerusalém, visitando o lo-
cal onde Cristo foi enterrado e 
ressuscitou, a sogra se emo-
cionou demais, passou mal e 
infelizmente faleceu durante 
o passeio.
O marido perguntou quanto 
custava o enterro em Jerusa-
lém, e lhe disseram que seria 
mil reais. Perguntou quanto 
custava mandar o corpo para 
o Brasil e soube que, com 
transporte aéreo e tudo inclu-
so, ficaria próximo de vinte 
mil reais.
O marido decidiu, então, man-
dar o corpo para o Brasil. Os 
judeus e a esposa ficaram 
surpresos demais. E logo per-
guntaram:
- Por que você quer mandar o 
corpo para o Brasil, se custa 20 
vezes mais caro?
O marido respondeu:
- Tenho muito receio de tudo 
isso. Vá que ela ressuscita 
como Jesus Cristo. Prefiro não 
arriscar!

A instabilidade que chegou 
na região nesta quinta-feira 
deve permanecer nos próxi-
mos dias.

Hoje, dia 4, a previsão é de 
pancadas de chuva a qualquer 
hora, com possibilidade de um 
acúmulo de 30 milímetros. As 
temperaturas devem sofrer 
um leve declínio. As máximas 
não devem ultrapassar  os 28 
graus nesta sexta-feira.

No sábado deve refrescar 
um pouco mais, com a tempe-
ratura máxima de 26 graus. A 
chuva deve seguir durante a 
tarde e a noite. 

O domingo deve ser de ins-
tabilidade, estendendo-se até 
segunda-feira, dia 7.  Segundo 
os meteorologistas, a primeira 
quinzena do mês deve ser de 
bastante chuva. 

Minguante: 29/12
Nova: 05/01
Crescente: 14/01 
Cheia: 21/01

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com muitas nuvens.
Períodos nublado, com chuva 

a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 23 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol com muitas nuvens.
Períodos nublado, com chuva 

a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol com muitas nuvens.
Períodos nublado, com chuva 

a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 23 graus
Máxima: 29 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com muitas nuvens.
Pancadas de chuva à

tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 80%

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 3/01/2018

Jusante
7.70m

Montante
13.70m


