
VERA CRUZ | SEXTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2019

QUINA 4888 - acumulou
40-44-58-62-77

QUINA 4889 
12-18-46-49-64

MEGA-SENA 2120 - acumulou
13-20-24-25-38-41

LOTOMANIA 1939 
02-03-07-10-11-16-18-23-24-25
27-29-30-34-41-46-55-60-81-83

LOTOFÁCIL 1770 
02-04-05-07-11-12-14
15-18-19-20-21-22-23-25

LOTERIA FEDERAL 05358 
1º prêmio: 09453
2º prêmio: 69782
3º prêmio: 40416
4º prêmio: 01593
5º prêmio: 57070

Popular - 3718-1294
De 26/01 a 02/02 
Sanar - 3718-2175
De 02 a 09/02 

Poupança
Até 24/01 - 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$ 3,7246
Turismo - R$ 3,8300

Milho 60kg - R$ 32,87 
Soja 60kg - R$ 69,56
Arroz 50 kg - R$ 39,81
Feijão 60kg - R$ 161,88
Leite litro - R$ 1,09
Boi vivo kg - R$ 5,12
Suíno kg - R$ 3,09

FARMÁCIA DE PLANTÃO

INDICADOR ECONÔMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

O caipira viajou para o Rio de 
Janeiro e três meses depois 
voltou pra ver a família. Trouxe 
da viagem uma câmera mo-
derna, dessas que programa e 
pra dar tempo de sair na foto 
precisa sair correndo.
Aí ele reuniu a família perto 
de uma cerca. Quando toda 
a família estava na posição 
certa ele programou a câme-
ra e correu pra sair na foto. 
Os parentes saíram correndo, 
gritando e pulando a cerca...
E o caipira gritou:
- Ei, vocês vão pra onde?
O pai respondeu:
- Se você que conhece o bi-
cho está correndo imagina a 
gente. 

Um programa de televisão foi 
entrevistar alguns gaúchos. 
Chegando lá fizeram várias 
perguntas. 
Pediu para o 1°, fala um verbo: 
- Bicicreta.
Não é bicicreta, é bicicleta 
e bicicleta não é um verbo. 
Perguntou para o 2°, fala um 
verbo: - Prástico.
Não é prástico, é plástico e 
plástico não é verbo.
Perguntou para o 3°, fala um 
verbo: - Hospedar
Parabéns ... Hospedar é um 
verbo. Agora crie um frase...
Hospedar da minha bicicreta é 
de prástico.

Hoje, sexta-feira, é outro dia 
que amanhece com tempera-
turas elevadas levando a um 
calor extremo na região. Chu-
vas de verão devem ocorrer.

Já no sábado, dia 2, o dia 
deve ser de períodos nubla-
dos com chuvas durante o dia 
e a noite. Podendo acumular 
até 35 milímetros de chuva. 
Refresca um pouco, as tempe-
raturas devem ficar entre 19 e 
32 graus. 

O domingo deve com tem-
peraturas bem agradáveis, e as 
máximas não devem ultrapas-
sar os 24 graus. O sol  aparece 
com muitas nuvens, possibili-
dade de garoa durante a tarde 
e a noite. Segundo os meteo-
rologistas, a segunda-feira 
não deve ser muito diferente 
do domingo.

Minguante: 27/01 
Nova: 04/02 
Crescente: 12/02
Cheia: 19/02

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Noite nublada 
com possibilidade de garoa.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 20%

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e 

à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 25 graus
Máxima: 35 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Dia de sol, com muitas nu-
vens à tarde. À noite a nebu-

losidade diminui.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Períodos nublados, porém 
chuvoso durante o dia e à 

noite.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 90%

PREVISÃO DO TEMPO

NÍVEL DO JACUÍ
Medição na Barragem de

Dom Marco em 31/01/2019

Jusante
9.30m

Montante
14.30m


