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QUINA 4879 - acumulou
14-15-47-50-72

QUINA 4880 - acumulou
37-39-51-53-76

LOTOFÁCIL 1765 
01-02-03-04-05-08-09 
11-13-14-17-18-21-22-25

DUPLA SENA 1891 - acumulou
1º sorteio: 01-08-14-24-41-42
2º sorteio: 02-08-16-19-24-30

MEGA-SENA 2117 - acumulou
04-28-29-30-43-52

LOTOMANIA 1936 - acumulou
10-15-18-20-25-28-29-44-48-52 
55-57-63-64-70-77-88-89-91-97

LOTERIA FEDERAL 05355
1º prêmio: 48201
2º prêmio: 15953
3º prêmio: 14408
4º prêmio: 71491
5º prêmio: 46099

Confiança- 3718-4013
De 19 a 26/01 

Poupança
Até 18/01 - 0,3715%
(para depósitos a partir de 
04/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 3,7686
Turismo - R$ 3,9200

Milho 60kg - R$33,49 
Soja 60kg - R$ 70,75
Arroz 50 kg - R$ 39,83 
Feijão 60kg - R$141,76 
Leite litro - R$ 1,09 
Boi vivo kg - R$ 5,05 
Suíno kg - R$ 3,11 
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FASES DA LUA

O professor de matemática 
levanta uma folha de papel 
em uma das mãos e pergunta:
- Se eu dividir essa folha em 
quatro pedaços com o que 
eu fico?
- Quatro quartos, professor!
- E se dividir em mil pedaços?
- Papel picado, professor!

O rapaz chega na padaria e 
pergunta ao padeiro:
- Tem sonho?
- Sim, claro!
- Então acredite nele e faça 
acontecer!

O sol deve aparecer no início 
desta semana, porém a ins-
tabilidade também se fará 
presente. O acúmulo diário 
ficará entre 5 a 10 milímetros.

Cheia: 21/01
Minguante: 27/01 
Nova: 04/02 
Crescente: 12/02

QUARTA-FEIRATERÇA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e 

à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 22 graus
Máxima: 34 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Sol com algumas nuvens. 
Não há possibilidade de 

chuva.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 33 graus

Probabilidade de chuva: 0%

Sol e aumento de nuvens de 
manhã. Pancadas de chuva à 

tarde e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 23 graus
Máxima: 33 graus

Probabilidade de chuva: 80%

Santa Cruz fabrica novas placas
Desde sexta-feira, empresa do município presta serviço que beneficia toda a região, incluindo Vera Cruz 

LUIZA ADORNA
jornalismo@arautofm.com.br

FO
TO

 D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Entre as diferenças, novas placas não são mais pintadas a mão

PADRÃO MERCOSUL

PREVISÃO DO TEMPO

NÍVEL DO JACUÍ
Medição na Barragem de

Dom Marco em 21/01/2019

Jusante
13.78m

Montante
16.40m

SERVIÇO

Os motoristas de Santa 
Cruz do Sul, Vera Cruz, Vale 
do Sol e cidades próximas 
não precisam mais se deslo-
car para longe para realizar a 
troca das placas tradicionais 
para as do modelo Mercosul. 
Isso porque iniciou na última 
sexta-feira o processo de 
fabricação em Santa Cruz, 
efetuado pela Star Placas.

Conforme o gerente, Mau-

rício Hermes, até o começo 
da tarde, já haviam sido 
confeccionadas cerca de 50. 
A empresa, única licenciada 
por enquanto no município, 
fica na rua Ernesto Matheis, 
no bairro Várzea, na frente 
do CRVA Detran, o que 
facilita para os condutores, 
já que é preciso ir nos dois 
locais para conseguir a troca 
da placa.

Hermes explica que todos 
que passam por vistoria no 
Detran precisam solicitar as 
novas placas Mercosul junto 
ao departamento e apre-
sentar a documentação na 
empresa. Com isso, as placas 
são confeccionadas e os mo-
toristas podem novamente 
se dirigir ao CRVA para a 
colocação nos veículos.

A PLACA NOVA
Ao contrário das tradicio-

nais, as novas placas pos-
suem quatro letras e três 
números, emblema do Mer-
cosul, bandeira do Brasil, 

Quanto custa?
Para motos, R$ 140; para 
carros, R$ 250.

Quem precisa trocar?
A nova placa é obrigatória 
para os veículos novos e em 
casos de transferência de 
propriedade, de jurisdição e 
de município e alteração de 
categoria do veículo.

marca d’água e código QR-
Code. Outra diferença está 
no modo de trabalho das 
empresas que as fabricam. 
De acordo com Hermes, as 
antigas eram pintadas a mão 
e estas são feitas através de 

uma máquina que coloca 
adesivos. Mais facilidade, 
mas também mais investi-
mento, atesta ele. As empre-
sas licenciadas precisam ad-
quirir o novo equipamento 
para conseguirem trabalhar.


