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QUINA 4894 - acumulou
21-41-48-49-61

QUINA 4895 - acumulou
29-30-56-59-78

MEGA-SENA 2122 - acumulou
03-11-15-21-27-49

LOTOMANIA 1941 - acumulou
10-11-14-21-29-34-41-46-48-58
61-68-69-70-72-81-91-94-96-97

LOTOFÁCIL 1773 
01-02-05-08-09-10-13
15-16-17-18-19-21-24-25

LOTERIA FEDERAL 05360 
1º prêmio: 16358
2º prêmio: 34837
3º prêmio: 81436
4º prêmio: 76131
5º prêmio: 15279

Sanar - 3718-2175
De 02 a 09/02 
Germânia Arco-Íris - 3718-1221
De 09 a 16/02 

Poupança
Até 05/02 - 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$ 3,7065
Turismo - R$ 3,8500

Milho 60kg - R$ 32,25 
Soja 60kg - R$ 68,61 
Arroz 50 kg - R$ 39,68
Feijão 60kg - R$ 167,82
Leite litro - R$ 1,10 
Boi vivo kg - R$ 5,17
Suíno kg - R$ 3,02 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

Um rapaz compra um carro de 
última geração e vai se apa-
recer para sua namorada. De 
repente passa um cara em um 
Fusquinha velho, todo regaça-
do e grita:
- Ei você conhece o Fuscãooo??
E vai embora correndo.
O cara indignado pega seu car-
ro possante e diz à namorada:
- Já volto, vou mostrar a este 
cara que carro é o meu.
Vai correndo com seu carro 
superpoderoso, poda o su-
jeito do Fusca e volta, todo se 
achando para sua namorada.
Quando de repente passa o 
cara no Fusquinha e torna a 
gritar:
- Ei, você conhece o Fus-
cãoooo?????
O cara mais uma vez indigna-
do, pega seu possante e corre 
até podá-lo. Isso se repete 
várias vezes.
Até que por fim, na última vez 
que ele vai podar o Fusquinha, 
encontra o mesmo capotado 
na esquina, o cara deitado no 
chão, todo machucado.
Ele desce do seu carro para 
socorrer o cara no chão e diz:
- Você está bem???
- Estou sim.
- Mas vem cá, você conhece o 
Fuscão???
- Conheço sim, por quê?
- Pode me dizer onde freia esta 
porcaria??!!

O final de semana promete 
ser de calor e tempo bom na 
região. 

Hoje, sexta-feira, o dia 
deve ser bastante ensolarado, 
com alguns períodos de sol 
entre nuvens, sem possibili-
dade de chuva. Isso também 
deve se repetir amanhã, dia 9. 

O domingo deve iniciar 
com sol e aumento de nuvens 
no decorrer do dia, as tem-
peraturas ficam entre 21 e 35 
graus, com possibilidade de 
pancadas de chuva esparsas à 
tarde e à noite.

Os meteorologistas infor-
mam que a segunda-feira, 
dia 11, pode ser de tempo 
severo na região, com chuvas 
fortes, trovoadas e rajadas de 
vento durante o dia e à noite. 
Alertam que há possibilidade 
de seguir assim também na 
terça-feira.

Nova: 04/02 
Crescente: 12/02
Cheia: 19/02
Minguante: 26/02

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: 35 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Tempo severo,com chuva 
forte e trovoada de manhã,

à tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 21 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 33 graus

Probabilidade de chuva: 0%

PREVISãO DO TEMPO

NÍVEL DO JACUÍ
Medição na Barragem de

Dom Marco em 07/02/2019

Jusante
7.56m

Montante
13.65m


