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QUINA 4906  - acumulou
21-61-67-72-77

QUINA 4907  - acumulou
16-18-31-43-68

MEGA-SENA 2126 - acumulou
07-12-24-27-39-58

LOTOMANIA 1945 
01-02-06-10-12-13-24-29-36-39
44-45-47-48-52-55-58-64-75-84

LOTOFÁCIL 1779 
02-03-04-06-08-09-15
18-19-20-21-22-23-24-25

LOTERIA FEDERAL 05364
1º prêmio: 06160
2º prêmio: 02924
3º prêmio: 17730
4º prêmio: 86201
5º prêmio: 14573

Farmalar - 99657-2929
De 16 a 23/02 
Schmitt - 3718-1433
De 23 a 02/03 

Poupança
Até 19/02 - 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$ 3,7280
Turismo - R$ R$ 3,8800

Milho 60kg - R$ 32,53 
Soja 60kg - R$ 69,12 
Arroz 50 kg - R$39,96 
Feijão 60kg - R$ 178,82
Leite litro - R$ 1,13 
Boi vivo kg - R$ 5,15 
Suíno kg - R$ 3,08 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICOLOTERIAS

HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

Difícil de entender as mulhe-
res. Fui almoçar ontem na casa 
de uma amiga querida, fazia 
tempo que não nos encontrá-
vamos. Colocamos o papo em 
dia, quando terminamos de 
almoçar, ela me olhou e disse:
- Preparei tudo, fiz o suco, 
fiz o almoço, agora a louça é 
toda sua. 
Tranquilamente peguei a lou-
ça, coloquei tudo em um saco 
plástico, carreguei e fui embo-
ra.  Agora a louca ela está aqui 
na frente de casa com a polícia 
querendo a louça de volta.

A sexta-feira, deve ser en-
solarada na maior parte do 
tempo e com bastante calor. As 
temperaturas máximas devem 
chegar na casa dos 36 graus.

Dia 23, no sábado, ama-
nhece com sol e aumento 
de nuvens, possivelmente 
ocorrendo pancadas de chuva 
durante a tarde. Isso deve se 
repetir no domingo, podendo 
chover a qualquer hora do dia. 

Entre domingo e segunda-
feira, dia 25, os termômetros 
devem sofrer uma leve queda. 

A semana inicia registrando 
a mínima de 15 e a máxima de 
24 graus. Os meteorologistas 
alertam para possíveis chuvas 
fortes e acúmulo elevado de 
água, isso durante o domingo 
e a segunda-feira, podendo 
chover até 90 milímetros nos 
dois dias.

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Sol com muitas nuvens 
durante o dia, com chuva a 

qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 36 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Nublado com chuva forte 
durante o dia. À noite, chuva 

diminui de intensidade.

TEMPERATURA
Mínima: 15 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol e aumento de nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde. À 

noite, tempo aberto.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 35 graus

Probabilidade de chuva: 80%

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 21/02/2019

Jusante
7.44m

Montante
13.56m

Cheia: 19/02
Minguante: 26/02
Nova: 06/03 
Crescente: 14/03


