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QUINA 4909 - acumulou
06-36-43-49-65

QUINA 4910 
16-38-42-70-71

LOTOFÁCIL 1780 
03-04-05-06-08-09-10 
11-13-14-15-16-17-22-25

DUPLA SENA 1906 - acumulou
1º sorteio: 06-07-13-31-36-38
2º sorteio: 01-16-28-33-38-46

MEGA-SENA 2127 - acumulou
01-07-28-30-44-46

LOTOMANIA 1946 - acumulou
08-13-14-15-17-27-35-46-50-51
52-65-70-76-80-86-93-97-98-99

LOTERIA FEDERAL 05365 
1º prêmio: 00677
2º prêmio: 04343
3º prêmio: 00014
4º prêmio: 08103
5º prêmio: 14707

Schmitt - 3718-1433
De 23/02 a 02/03 

Poupança
Até 22/02 - 0,3715%
(para depósitos a partir de 
04/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,7320
Turismo - 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 ECONÔMICO

LOTERIAS

HUMOR

INDICADOR AGRÍCOLA

FASES DA LUA

Joãozinho pergunta para sua 
mãe:
— Mãe, você sabia que verme-
lho é cor do amor?
— Sei sim. Por quê?
— Te amo! Toma aqui meu 
boletim...

O velhinho vai ao médico, se 
queixa de  dores no pé direito.
O médico o examina e diz:
- É um tipo de sintoma de 
velhice.
- Engraçado doutor, o pé es-
querdo tem a mesma idade e 
não dói.

A semana deve ser com sol 
entre nuvens e temperaturas 
mais amenas. Na quarta-fei-
ra, dia 27, as mínimas podem 
chegar a 9 graus. Não há pos-
sibilidade de chuva.

Minguante: 26/02 
Nova: 06/03 
Crescente: 14/03 
Cheia: 20/03

QUARTA-FEIRATERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 9 graus

Máxima: 24 graus
Probabilidade de chuva: 0%

Sol com muitas nuvens du-
rante o dia. Noite com muitas 

nuvens.

TEMPERATURA
Mínima: 16 graus
Máxima: 22 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 10 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Torcedores lotam os Eucaliptos
Avenida enfrentou o Inter na tarde de domingo. Após derrota, situação do Periquito é complicada no Gauchão
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Arquibancada do lado do Avenida foi tomada pela cor verde

Internacional venceu por 1 a 0

PORTAL ARAUTO
jornalismo@arautofm.com.br

PARA VER O TIME DE SANTA CRUZ

PREVISÃO DO TEMPO

NÍVEL DO JACUÍ
Medição na Barragem de

Dom Marco em 25/02/2019

Jusante
7.47m

Montante
13.62m

Com o estádio dividido, o 
Avenida entrou em campo 
nos Eucaliptos na tarde de 
domingo, dia 24, encarou o 
Internacional, mas acabou 
superado em casa pelo colo-
rado. A partida, que iniciou 
equilibrada, foi decidida no 
segundo tempo, com gol do 
meia Sarrafiore, que não saiu 
como titular no primeiro tem-
po. Nos primeiros 45 minu-
tos, o jogo foi truncado, sem 
grandes chances. A melhor 
delas foi em um pênalti, mar-

cado para o Internacional, e 
desperdiçado por Neilton. 
O goleiro do Avenida fez 
bela defesa, para euforia dos 
torcedores. O colorado ainda 
teve um gol anulado após 
Rodrigo Moledo, com a mão, 
escorar um cruzamento para 
dentro do gol.

Já no segundo tempo, a 
partida foi mais movimenta-
da, com gol do Internacional 
e com uma grande chance 
de igualar o marcador, aos 
36 minutos, quando a bola 
sobrou para Welder e Yuri 
quase conseguiu desviar para 
o gol.

A RODADA
A partida de domingo 

(veja no Portal Arauto galeria 
de imagens) foi válida pela oi-
tava rodada do Campeonato 
Gaúcho e a última antes da 
estreia do Internacional na 
Libertadores. Com o resul-
tado, o Inter fica na segunda 
posição e o Avenida na 10ª. 
O próximo compromisso do 
Periquito é no dia 10 de mar-
ço, também pelo Gauchão, 
contra o Novo Hamburgo.


