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QUINA 4900 - acumulou
04-19-40-46-69

QUINA 4901 - acumulou
03-35-53-76-78

MEGA-SENA 2124 - acumulou
02-11-20-31-43-47

LOTOMANIA 1943  - acumulou
00-10-19-24-31-35-38-41-42-46
47-49-55-64-65-76-84-85-86-92

LOTOFÁCIL 1776 
02-03-04-06-07-11-12
13-17-18-19-22-23-24-25

LOTERIA FEDERAL 05362
1º prêmio: 02178
2º prêmio: 02086
3º prêmio: 53027
4º prêmio: 44553
5º prêmio: 05332

Germânia Arco-Íris - 3718-1221
De 09 a 16/02 
Farmalar - 99657-2929
De 16 a 23/02 

Poupança
Até 12/02 - 0,3715%
(para depósitos a partir de 
04/05/2012).
Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,7527
Turismo - R$ 3,9100

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

Joãozinho e seu amigo Jesus 
marcaram de se encontrar 
perto de um pé de manga.
Aí o Joãozinho fala ao Jesus:
- Faz o seguinte: sobe na árvo-
re porque eu não sei subir em 
árvores, eu te empresto meu 
chinelo, mas cuidado com ele 
porque ele é novo.
Aí Jesus esqueceu do Joãozi-
nho e ficou comendo manga 
lá no topo da árvore.
Joãozinho, entediado pela 
demora de Jesus, começa a 
gritar:
- Jesus...Jesus...Jesus...Jesus...
Exatamente nessa hora estava 
passando um padre. Ele escu-
tou Joãozinho e falou:
- Jesus foi-se para nunca mais 
voltar.
Então o Joãozinho indignado:
- Desgraçado! Ainda levou 
meu chinelo.

Num belo dia, a sogra bate à 
porta da casa de seu genro, de 
mala e cuia.
O homem vai atender e fica 
surpreso com a visita.
A sogra estranha a reação do 
genro e pergunta:
- Por que a surpresa meu gen-
ro? A minha filha não disse 
que eu viria passar férias aqui 
com vocês?
- Sim, falou, mas eu pensei que 
ela tivesse dito apenas para 
passar meu soluço.

Hoje, sexta-feira, a insta-
bilidade deve retornar para a 
região. O aumento de nuvens  
e a possibilidade de chuva 
deve iniciar à tarde, podendo 
haver um acúmulo de até 40 
milímetros de chuva.

Isso também deve se repe-
tir durante o final de semana,  
porém o acúmulo será me-
nor. Sábado, os termômetros 
devem registar de 19 até 27 
graus. 

No domingo, dia 17, as 
temperaturas  devem se ele-
var um pouco mais, forman-
do novas precipitações. Mas, 
possivelmente serão pancadas 
esparsas, típicas de chuva de 
verão.  A segunda-feira não 
deve ser muito diferente. Já 
na terça-feira, dia 19 o tempo 
deve melhorar, permanecen-
do assim durante o restante 
da semana.

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

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

tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 29 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol com muitas nuvens du-
rante o dia. Possibilidade de 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 75%

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

tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 29 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e 

à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 90%

PREVISÃO DO TEMPO

NÍVEL DO JACUÍ
Medição na Barragem de

Dom Marco em 14/02/2019

Jusante
8.00m

Montante
13.90m

Crescente: 12/02 
Cheia: 19/02
Minguante: 26/02 
Nova: 06/03


