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QUINA 4876  - acumulou
04 -34- 55-58-63

QUINA 4877 
04-10-64-71-75

MEGA-SENA 2115 - acumulou
04-19-27-35-40-44

LOTOMANIA 1935 - acumulou
11-13-21-24-32-34-37-40-44-45
51-54-55-59-65-73-85-86-90-93

LOTOFÁCIL 1764 
01-02-04-06-07-10-12
14-15-16-17-19-20-23-25

LOTERIA FEDERAL 05354
1º prêmio: 13020
2º prêmio: 71362
3º prêmio: 11934
4º prêmio: 65056
5º prêmio: 17644

Bela Vista - 3718-1888
De 12 a 19/01 
Confiança - 3718-4013
De 19 a 26/01 

Poupança
Até 16/01 - 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$ 3,7690
Turismo - R$ 3,9200

Milho 60kg - R$ 33,49
Soja 60kg - R$ 70,75 
Arroz 50 kg - R$ 39,83 
Feijão 60kg - R$ 141,76 
Leite litro - R$ 1,09
Boi vivo kg - R$ 5,05 
Suíno kg - R$ 3,11 

FARMÁCIA DE PLANTÃO

INDICADOR ECONÔMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

Juquinha estava chorando 
muito, quando seu avô, não 
aguentado mais aquele cho-
rorô, perguntou:
-Por que você esta chorando?
-Eu perdi uma moeda de 1 real 
que ganhei do meu pai.
-Toma lá 1 real. Pronto, nada 
de choro. Resolvido.
Pouco depois o Juquinha vol-
tou a chorar.
-Que é isso, Juquinha? Você 
perdeu o real que te dei? Per-
gunta o avô.
-Não vovô. Tá aqui!
-Então, por que está chorando 
de novo?
-É que se eu não tivesse perdi-
do o que o papai me deu, eu 
teria 2 reais agora!

- O que o 4 disse pro 40?
- Passa a bola.
- O que é, o que é? Todo mês 
tem, menos abril?
- A letra “O”.
- O que é? O que é? Tem pernas, 
mas não anda, tem braço, mas 
não abraça?
- A cadeira.
- O que o menino fez pra não 
ir no oculista?
- Se mudou para Boa Vista.
- O que é, o que é? Quanto mais 
aumenta, menos se vê?
- A escuridão. 
- O que é, o que é? Quanto mais 
se perde, mais se tem?
- O sono.

Hoje, sexta-feira, o dia 
deve ser de chuvas intensas 
na região. Os meteorologis-
tas alertam para possíveis 
temporais, podendo ocorrer 
fortes rajadas de vento, queda 
de granizo e falta de energia 
elétrica. O acúmulo de chuvas 
em 24h pode ser o esperado 
para um mês inteiro.

O sábado, deve ser com 
chuvas fracas e temperatura 
máxima de 22 graus.

Já no domingo, dia 20, há 
possibilidade do sol voltar a 
aparecer, porém, pancadas 
de chuva podem voltar a se 
formar.

As nuvens ainda devem 
permanecer o início da sema-
na que vem. No entanto, as 
chuvas devem ser de menor 
volume e as temperaturas 
aumentam gradativamente.

Crescente: 14/01
Cheia: 21/01
Minguante: 27/01 
Nova: 04/02

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Nublado, com possibilidade 
de garoa. Tarde de sol com 

diminuição de nuvens.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 20%

Tempo severo,com chuva 
forte e trovoada de manhã, à 

tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Muitas nuvens durante o dia 
todo, com possibilidade de 

aberturas de sol.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 30 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Chuvoso durante o dia. À 
noite pode chuviscar e o céu 

ainda fica nublado.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 22 graus

Probabilidade de chuva: 90%

PREVISÃO DO TEMPO

NÍVEL DO JACUÍ
Medição na Barragem de

Dom Marco em 17/01/2018

Jusante
11.75m

Montante
15.47m


