
Como adquirir placas padrão Mercosul?
Proprietários de veículos devem solicitar autorização junto ao CRVA mais próximo e após encaminhar para estampadora credenciada
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Vera Cruz não deverá ter estampadora 

VAlORES DAS PlACAS 

em vigor

inscrição mensal para vaga em creche tem datas definidas
verA CrUZ

GERAL 09ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2019

Já estão definidas as datas 
para as inscrições mensais 
de vagas nas creches da rede 
municipal de Vera Cruz. A 
exemplo do ano passado, 
ficou estabelecida a segunda 
quinta-feira de cada mês 
para as inscrições. Os pais 
ou responsáveis por crianças 
entre zero e cinco anos devem 
procurar a Secretaria de Edu-
cação, na rua Jacob Doern, 87, 
entre 7h30min e 11h30min e 
13 e 17 horas. As datas são: 

10 de janeiro, 14 de fevereiro, 
14 de março, 11 de abril, 9 
de maio, 13 de junho, 11 de 
julho, 8 de agosto, 12 de se-
tembro, 10 de outubro, 14 de 
novembro e 12 de dezembro.

A ordem de chamamento 
das crianças para o preen-
chimento das vagas obedece 
a ordem da lista das inscri-
ções efetuadas, publicada no 
Portal da Transparência e no 
quadro de atos, no prédio da 
Prefeitura, em até três dias 

úteis após as inscrições. A 
Secretaria fará contato com 
os pais ou responsáveis, em 
conformidade com o cadastro 
registrado no momento da 
inscrição. Qualquer altera-
ção de endereço ou contato 
deve ser comunicada pelos 
telefones (51) 3718-3699 ou 
3718-2759.

Após a publicação, os pais 
ou responsáveis têm o prazo 
de três dias úteis para apre-
sentar comprovante de tra-

balho da mãe ou responsável 
pela criança, comprovante 
de residência no Município 
e certidão de nascimento 
da criança. Após a compro-
vação, os pais ou responsá-
veis serão encaminhados às 
EMEIs e terão o prazo de 
cinco dias para a efetivação 
da matrícula da criança. 

RETORnO
As atividades nas seis es-

colinhas do município e nas 
duas particulares, com as 

quais o município mantém 
convênio, contemplam mais 
de 700 menores, atendidos 
por cerca de 180 servidores. 
O retorno do recesso ocorre 
em 5 de fevereiro. Neste ano, 
a expectativa é para a inaugu-
ração da EMEI Silvérius Kist, 
no bairro Imigrante. A cons-
trução da creche, com capaci-
dade para 70 crianças, está a 
cargo da Kopp Construções. 
A previsão de entrega da 
obra é para a metade de 2019.

Desde 17 de dezembro 
do ano passado, passaram 
a ser implantadas as placas 
padrão Mercosul. Embora o 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) tenha adiado o 
prazo para junho deste ano, o  
Estado manteve a data inicial, 
já adotou o novo modelo e 
não voltará atrás, segundo 
o Departamento de Trânsito 
do Rio Grande do Sul (De-
tran-RS).

Mas em quais casos é pre-
ciso implantar a nova placa? 
É obrigatório para o primeiro 
emplacamento, ou seja, carro 
zero quilômetro, troca de 
jurisdição e município, trans-
ferência de propriedade e em 
casos de placas corroídas e/
ou em más condições, em que 
as letras e os números não es-
tão visíveis, segundo explica 
Claudinei Cemin, coordena-
dor e identificador veicular 
do CRVA de Vera Cruz.

Para realizar a troca, o 
proprietário do veículo deve 
comparacer ao CRVA (Cen-
tro de Registro de Veículos 
Automotores), onde irá rece-
ber autorização para a confec-
ção da placa, que poderá ser 
feita apenas após a vistoria 

no CRVA. Em Vera Cruz, o 
CRVA fica junto ao antigo 
curtume. 

Com o documento, o pro-
prietário deve procurar uma 
das empresas estampadoras 
credenciadas e solicitar a 
placa. Segundo Cemin, a peça 
fica pronta na hora. “Com as 
placas em mãos, o condutor 
retorna ao CRVA para fazer 
a colocação e validação dela”, 
sublinha. Cemin lembra que 
após a vistoria, o proprietário 
tem 30 dias para fazer o pedi-
do da novo modelo e efetuar 
a colocação. 

Na região, há empresas Es-
tampadoras de Placa de Iden-
tificação Veicular (EPIVs) em 
Venâncio Aires, Candelária e 
Boqueirão do Leão. Em Santa 
Cruz a expectativa é que  ini-
cie a produção até esta sexta-
feira. A listagem de empresas 
credenciadas está disponível 
no site do Detran-RS: www.
detran.rs.gov.br .

REClAMAÇÕES
Claudinei Cemin confirma 

que há reclamações quanto ao 
novo modelo. Não é apenas 
o custo que pesa no bolso. 
“Não ter uma estampadora 
no município ou mais pró-
ximo causa transtornos e 
correria. Pessoal não tem 
gostado”, conta. 

| Motos: o valor varia entre 
R$ 120 e R$ 150
| Carros: o valor varia entre 
R$ 250 e R$ 280

Um dos componentes da nova placa é o QR Code. Esse código 
carrega as informações de quem fez a placa, mas também 
dados do veículo (tudo dentro de normas já existentes no 
CTB  - Código de Trânsito Brasileiro). Estas informações podem 
ser acessadas por autoridades de trânsito com um leitor de 
código e podem ajudar na conferência durante a fiscalização.

QR CODE

Na região, as empresas 
estampadoras de placas cre-
denciadas estão nas cidades 
de Venâncio Aires, Candelária 
e Boqueirão do Leão. Fredy 
Machado, proprietário da fá-
brica de placas de Vera Cruz 
há mais de 12 anos, diz que 
não tem interesse em fabricar 
os novos modelos.  

Fredy deve parar de atuar 
se mantiver o modelo Merco-
sul. Segundo ele, é um inves-
timento alto, acima de R$ 30 
mil para os equipamentos. “A 
empresa já estava sendo de-
ficitária. A fábrica de placas 
aqui, em função do volume, 
já não era muito atrativa”, 
revela. “Apesar do preço da 

nova placa ser muito maior 
do que se tinha antes, o in-
vestimento também é muito 
maior”, reforça.

Fredy Machado diz que 
sempre foi muito crítico no que 
diz respeito ao novo modelo 
de placas. “Nunca concordei 
com esta implantação da ma-
neira que estava acontecendo. 
No meu ponto de vista, não 
havia necessidade”, reflete. 
“Além disso, fui muito crí-
tico do sistema e seria uma 
incoerência minha continuar,  
concordar com as placas Mer-
cosul”, salienta.

Fredy diz que a discordân-
cia maior é referente ao pa-
drão das placas e por acredi-
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Em Vera Cruz, o CRVA já emplacou veículos com o novo modelo

tar que ainda havia margem 
para manter as três letras e 
quatro números. Inclusive 
outros países do Mercosul 
mantém este padrão. Só o 
Brasil mudou.

A incerteza de que se man-
terá este padrão é outro ponto 
analisado por Fredy Machado, 
já que o novo presidente Jair 
Bolsonaro se mostrou contrá-
rio à implantação, tendo em 
vista a prorrogação para entrar 
em vigor.


