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QUINA 4922 - acumulou
02-31-33-45-72

QUINA 4923 
01-15-29-34-49

MEGA-SENA 2133 - acumulou
19-20-26-51-52-57

LOTOMANIA 1951 - acumulou
06-11-12-13-19-23-26-37-42-47
52-53-64-68-70-71-72-77-86-96

LOTOFÁCIL 1787 
01-02-04-06-07-10-11
12-14-18-19-20-21-23-25

LOTERIA FEDERAL 05370 
1º prêmio: 84855
2º prêmio: 80703
3º prêmio: 11658
4º prêmio: 80441
5º prêmio: 00630

 Bela Vista - 3718-1888
De 09 a 16/03 
Confiança - 3718-4013
De 16 a 23/03 

Poupança
Até 13/03 - 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$ 3,8351
Turismo - R$ 3,9900

Milho 60kg - R$ 32,55 
Soja 60kg - R$ 71,80 
Arroz 50 kg - R$ 39,82 
Feijão 60kg - R$ 177,06 
Leite litro - R$ 1,17 
Boi vivo kg - R$ 5,17 
Suíno kg - R$ 3,17 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

O rato caiu num barril de vi-
nho. Como não sabia nadar, 
começou a se afogar, a engolir 
vinho e a gritar:
- Socoorroooo...socorroo...
Mas o único que apareceu 
para atender ao apelo foi um 
gato, seu inimigo número um. 
O gato então perguntou, com 
ironia:
– Está se afogando, meu ami-
go?
O rato, mal conseguindo falar, 
respondeu:
– Não fique aí apenas olhando. 
Por favor, me tire daqui. Eu não 
sei nadar.
– Mas se eu tiro você daí, eu 
vou comê-lo, pois sou um 
gato. Disse gargalhando.
– Eu sei que você é um gato, 
mas prefiro morrer comido por 
você a afogado no vinho. Disse 
o rato, já nas últimas.
O gato pensou e respondeu:
– Tudo bem! Eu tiro você daí.
E, tranquilamente, o gato tirou 
o rato do barril e o colocou 
no chão. Mas o rato, esperto, 
tratou logo de sumir por um 
buraco.
– Ei, você me traiu! Queixou-se 
o gato. 
– Você disse que ia me deixar 
comê-lo.
– Eu falei isso?
– Falou.
– Não é possível! Eu devia estar 
muito bêbado!

Hoje, sexta-feira, o dia 
ainda deve ser ensolarado na 
maior parte do tempo, com 
temperaturas entre 17 e 28 
graus.

Sábado, dia 16, o sol apare-
ce ao amanhecer e as nuvens 
vão amentando no decorrer  
da manhã. À tarde, bem como 
a noite devem ser com panca-
das de chuva.

Já o domingo, segundo os 
meteorologistas, deve ser chu-
voso durante o dia e à noite, 
podendo acumular cerca de 
30 milímetros de chuva. As 
temperaturas também devem 
sofrer uma leve queda, fican-
do entre 20 e 24 graus.

Na segunda-feira o sol 
pode voltar a aparecer, mas 
tudo indica que a chuva deve 
prosseguir. O volume espe-
rado é semelhante ao de do-
mingo. 

Crescente: 14/03 
Cheia: 20/03
Minguante: 28/03 
Nova: 05/04

DOMINGO

SEXTA-FEIRA

SEGUNDA-FEIRA

SÁBADO

Nuvens bastante carregadas. 
Chuvoso durante o dia e à 

noite.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 17 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol com muitas nuvens 
durante o dia. Com chuva a 

qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 27 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e 

à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 19 graus
Máxima: 26 graus

Probabilidade de chuva: 80%

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 14/03/2019

Jusante
8.00m

Montante
13.89m


