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QUINA 4867 
06-24-30-61-73

QUINA 4868 - acumulou
04-09-50-62-72

LOTOFÁCIL 1759 - acumulou
01-02-03-04-05-06-08
10-14-15-16-18-19-22-23

DUPLA SENA 1885 - acumulou
1º sorteio: 08-12-19-31-32-50
2º sorteio: 07-21-22-32-35-38

MEGA-SENA 2112 - acumulou
17-39-43-46-52-53

LOTOMANIA 1932
01-04-05-09-11-15-19-30-35-38
45-60-70-71-79-81-84-91-92-94

LOTERIA FEDERAL  05351
1º prêmio: 28443
2º prêmio: 26528
3º prêmio: 38551
4º prêmio: 68426
5º prêmio: 60183

Germânia Rodoviária
 3718-3243
De 05 a 12/01 

Poupança
Até 03/01 - 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$ 3,7147
Turismo - R$ 3,8600

Milho 60kg - R$ 33,66 
Soja 60kg - R$ 71,66 
Arroz 50 kg - R$ 39,77 
Feijão 60kg - R$ 141,17 
Leite litro - R$ 1,10 
Boi vivo kg - R$ 4,95 
Suíno kg - R$ 3,16 

FARMÁCIA DE PLANTãO

INDICADOR ECONôMICO

LOTERIAS

HUMOR

INDICADOR AGRíCOLA

FASES DA LUA

Na aula de ciências a professo-
ra quer saber:
- O que acontece com um pe-
daço de ferro deixado muito 
tempo ao ar livre?
- Enferruja, professora!
- Muito bem! E se for um peda-
ço de ouro? O que acontece?
- Some rapidinho.

- Joãozinho, o que você está 
estudando? 
- Geografia, mamãe.
- Então me diga: Onde fica a 
Inglaterra?
- Na página 83.

A semana promete ser com 
pouco sol e chuvas de verão. 
Pancadas de chuva esparsas 
devem ocorrer diariamente, 
podendo acumular até 50 
milímetros durante a semana.

Nova: 05/01 
Crescente: 14/01
Cheia: 21/01
Minguante: 27/01

QUARTA-FEIRATERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e 

à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 90%

Sol com muitas nuvens.
Períodos nublados, com
chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 32 graus

Probabilidade de chuva: 75%

Sol com muitas nuvens.
Períodos  nublados, com 
chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 28 graus

Probabilidade de chuva: 80%

No Back e no Central, nova faixa
Entorno dos mercados vão receber terceira pista. Com isso, conversão à esquerda nos dois locais será permitida
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Ponto terá terceira faixa, divisória de pista e travessia elevada

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO

PREVISãO DO TEMPO

NíVEL DO JACUí
Medição na Barragem de

Dom Marco em 07/01/2018

Jusante
7.67m

Montante
13.69m

A semana deve ser de mo-
dificações no Centro de Vera 
Cruz. O trânsito no entorno 
do Back e do Mercado Central 
será alterado, com o objetivo 
de dar mais segurança e evitar 
acidentes. Entre as medidas 
estará a construção de uma 
terceira faixa no sentido San-
ta Cruz/Vera Cruz, na rua 
Roberto Gruendling, nas 
proximidades do Back, a fim 
de possibilitar uma conversão 
mais segura à esquerda no es-
tacionamento do mercado. A 
faixa de segurança em frente 
ao estabelecimento também 
será elevada, fazendo com 
que os motoristas - princi-
palmente os quem vem no 
sentido oposto - diminuam 
a velocidade durante a tra-
vessia.

As intervenções neste pon-
to foram sugestões do Con-
selho Municipal de Trânsito 
e aprovadas. Num primeiro 

momento, lembra o secretário 
de Obras, Gilson Becker, a 
ideia era impedir a entrada 
no estacionamento de quem 
vinha de Santa Cruz. O pla-
no, no entanto, foi alterado e 
a solução foi a terceira faixa, 
além da colocação de uma 
divisória de pista, no chão. 
Placas de sinalização também 
foram confeccionadas para 
orientar os condutores. Aliás, 
a produção delas foi um dos 
motivos do atraso das mu-
danças, combinada à falta de 
material por parte da empresa 
vencedora da licitação.

Em frente ao Mercado Cen-
tral também será construída 
uma terceira faixa, no sentido 
Centro/Rincão da Serra, além 
da colocação de divisória de 
pista – igual a intervenção do 
Back. Será permitida, porém, 
a conversão à esquerda no 
estacionamento do Mercado 
apenas na entrada, frisa o 
Secretário de Obras. A saída 
deve ser feita à direita. Nos 
dois pontos, parte do estacio-

namento da rua será extinto. 
No Back não será permitido 
deixar veículos bem em frente 
ao mercado e no Central, do 
outro lado da via.

MAIS PROIBIÇÕES
Também nos próximos 

dias, adianta Becker, será 
proibido o ingresso à esquer-

da na rua Roberto Gruendling 
por parte do condutor que 
vem pela rua Martim Fran-
cisco, no sentido Prefeitura/
Back. A intervenção pretende 
evitar colisões em um dos 
pontos mais comuns de aci-
dentes com danos materiais 
no Centro de Vera Cruz.


