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QUINA 4870 - acumulou
07-16-31-49-55

QUINA 4871 - acumulou
35-60-66-72-79

MEGA-SENA 2113 - acumulou
11-14-21-25-46-50

LOTOMANIA 1933 - acumulou
00-03-05-08-16-18-21-23-29-30
32-36-43-54-58-59-71-72-86-98

LOTOFÁCIL 1761
01-02-03-05-06-09-10
11-13-17-18-19-20-21-25

LOTERIA FEDERAL 05352 
1º prêmio: 74346
2º prêmio: 65069
3º prêmio: 57913
4º prêmio: 71466
5º prêmio: 54415

Germânia Rodoviária 
3718-3243
De 05 a 12/01 
Bela Vista - 3718-1888
De 12 a 19/01 

Poupança
Até 08/01 - 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$ 3,6802
Turismo - R$ 3,8300

Milho 60kg - R$ 33,92 
Soja 60kg - R$ 71,46 
Arroz 50 kg - R$ 39,74 
Feijão 60kg - R$ 139,35
Leite litro - R$ 1,10 
Boi vivo kg - R$ 5,00 
Suíno kg - R$ 3,16 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

Último dia de aula, os alunos 
resolvem presentear a pro-
fessora.
O filho do dono de uma doce-
ria entrega-lhe uma caixa. Ela 
dá uma sacudida na mesma, e 
alegre diz:
- São bombons?
- Acertou, professora!
A filha do dono da livraria 
entrega-lhe o seu embrulho.
- Esse está pesado. Acho que é 
um livro...
- Acertou professora!
O filho do dono do bar en-
trega-lhe o seu presente. Ela 
nota um pequeno vazamento 
na embalagem, passa o dedo, 
apanha uma gota, experimen-
ta e arrisca:
- É um vinho?
- Não, professora.
Ela experimenta mais uma 
gota.
- É uísque?
- Também não...
-Desisto! O que você me deu?
E o menino:
- Um cachorrinho.

O gago aborda um senhor na 
rua e pergunta:
- O se..se...senhor sa...sa...
sabe, on...on... onde fi...fi...
ca a esco...cola de ga...ga...
gagos?
- Mas para quê o senhor procu-
ra uma escola de gagos? 
O senhor já gagueja tão bem!

Para hoje, sexta-feira, os 
meteorologistas informam 
que a instabilidade deve se-
guir. Contudo, as temperaturas 
devem diminuir um pouco. As 
máximas não devem ultrapas-
sar os 25 graus.

As chuvas ainda devem se-
guir durante o final de sema-
na. A previsão é de um acúmu-
lo diário de até 20 milímetros. 
Inclusive, devido  a uma massa 
de ar quente que avança sobre 
a região no sábado, dia 12, há 
possibilidade de fortes rajadas 
de vento.

No domingo o sol deve vol-
tar a aparecer ao amanhecer, 
porém, deve voltar a chover 
durante a tarde e a noite.

Já na segunda as tempera-
turas podem cair um pouco, 
mas a chuva ainda não deve 
cessar. 

Nova: 05/01 
Crescente: 14/01 
Cheia: 21/01
Minguante: 27/01

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

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

tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 31 graus

Probabilidade de chuva: 75%

Chuvoso de manhã. Abertu-
ras de sol à tarde e pancadas 
de chuva que vão até a noite.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 25 graus

Probabilidade de chuva: 75%

Sol com muitas nuvens
durante o dia. Chuva a

qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e 

à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 30 graus

Probabilidade de chuva: 80%

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 10/01/2018

Jusante
7.92m

Montante
13.90m


