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QUINA 4882 - acumulou
15-48-54-65-66

QUINA 4883 - acumulou
15-18-36-40-66

MEGA-SENA 2118 
11-12-20-40-41-46

LOTOMANIA 1937 - acumulou
02-09-11-16-17-25-27-31-46-47
50-56-65-68-72-75-76-80-87-97

LOTOFÁCIL 1767 
02-04-05-06-07-09-10
11-15-16-19-20-23-24-25

LOTERIA FEDERAL 05356  
1º prêmio: 60016
2º prêmio: 48435
3º prêmio: 73723
4º prêmio: 29348
5º prêmio: 66859

Confiança - 3718-4013
De 19 a 26/01 
Popular - 3718-1294
De 26/01 a 02/02 

Poupança
Até 23/01 - 0,3715%
(para depósitos a partir de 
04/05/2012).
Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,7633
Turismo - R$ 3,9100

Milho 60kg - R$ 32,99
Soja 60kg - R$ 69,35 
Arroz 50 kg - R$ 39,63 
Feijão 60kg - R$ 145,59 
Leite litro - R$ 1,09 
Boi vivo kg - R$ 5,14 
Suíno kg - R$ 3,13 

FARMÁCIA DE PLANTÃO

INDICADOR ECONÔMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

O gaúcho chega no banco e 
fala para o gerente:
-Tchê! Eu quero fazer emprés-
timo.
 Surpreso, o gerente pergunta 
para o gaúcho: 
-Você, gaúcho, querendo um 
empréstimo? De quanto? 
-Um pila, tchê.
Um real ?? Ah, isso eu mesmo 
te dou.
- Não, não quero! Eu quero 
emprestado do banco mesmo! 
Um pila! 
- Bem, são 12% de juros, para 
30 dias...
- Sem problema! Vai dar um 
pila e doze centavos. Onde eu 
assino? 
- Um momento, Sr. gaúcho. O 
banco precisa de uma garan-
tia. Sabe como é?! Essas são 
as normas.
-Pode pegar minha Hilux zero,  
que tá aí fora e deixa guardada 
na garagem do banco, até eu 
pagar o empréstimo, não se 
afroxemo por isso. Tá bom 
assim, tchê?
- Feito!
Chegando em casa, o gaúcho 
diz para a mulher:
-Pronto, nós já podemos ir via-
jar sem preocupações. Conse-
gui  deixar a nossa camioneta 
na garagem do banco por 30 
dias, e só vou pagar 12 cen-
tavos de estacionamento por 
todos esses dias!

O final de semana deve ser 
de temperaturas elevadas e 
tempo seco na região. Hoje, 
dia 25, o sol aparece entre 
nuvens, as mínimas ao ama-
nhecer ficam na casa dos 22 
graus.

O sábado deve ser de mui-
tas nuvens. Segundo os me-
teorologistas, as temperaturas 
não devem ultrapassar os 35 
graus, porém, a sensação será 
de mais calor devido ao forte 
abafamento.

Já no domingo, o sol volta 
a aparecer mais, isso também 
deve se repetir na segunda-
feira, dia 28. As máximas de-
vem atingir os 35 graus. Pelo 
que tudo indica, as chuvas 
devem dar uma trégua nos 
próximos dias, e devemos ter 
ao menos uma semana de sol 
intenso e tempo seco. 
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SÁBADO

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 25 graus
Máxima: 35 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 34 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 24 graus
Máxima: 35 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 35 graus

Probabilidade de chuva: 0%

PREVISÃO DO TEMPO

NÍVEL DO JACUÍ
Medição na Barragem de

Dom Marco em 24/01/2019

Jusante
14.34m

Montante
16.56m

Cheia: 21/01
Minguante: 27/01 
Nova: 04/02 
Crescente: 12/02


