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Para esta terça-feira, a previsão indica 
sol com muitas nuvens durante o dia. 
Períodos de nublado, com chuva a qual-
quer hora. O acúmulo de água durante o 
dia pode chegar a até 45 milímetros na 
região. Quarta-feira, dia 30, também deve 
ser com pancadas de chuva no decorrer do 
dia. Os termômetros devem registar tem-
peraturas de 23 a 29 graus. Quinta-feira, o céu 
deve permanecer nublado com possibilidade 
de garoa. As temperaturas na região não de-
vem ultrapassar os 24 graus. Sexta pode voltar a 
chover mais. A indicação da previsão abaixo tem 
como referência o município de Vera Cruz, porém 
sem grandes alterações para toda a região.

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

Sol com muitas nuvens. 
Períodos de nublado, com 

chuva a qualquer hora.

TEMPERATURA
Mínima: 23 graus
Máxima: 29 graus

Probabilidade de chuva: 
90%

Céu nublado com 
possibilidade de garoa de 

dia e à noite.

TEMPERATURA
Mínima: 20 graus
Máxima: 24 graus

Probabilidade de chuva: 
40%

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

TEMPERATURA
Mínima: 18 graus

Máxima: 30 graus
Probabilidade de chuva: 

71%

jornalarauto instarauto jornalarauto.com.br

ACOMPANHE O GRUPO ARAUTO NA INTERNET

JORNAL

PORTAL

RÁDIO

portal arauto portalarauto portalarauto.com.br

arauto fm arautofm arautofm.com.br

QUINA 5106 - acumulou
42-64-65-66-72

QUINA 5107 - acumulou
04-17-31-58-60

LOTOFÁCIL 1882 
01-03-04-05-08-09-11
12-13-14-15-16-22-23-24

DUPLA SENA 2003 - acumulou
1º sorteio: 03-09-22-35-37-42
2º sorteio: 07-26-36-43-47-48

MEGA-SENA 2202 - acumulou
11-29-37-38-43-60

LOTOMANIA 2016 - acumulou
00-02-11-19-25-28-30-37-38-45
56-58-61-74-77-82-85-86-88-99

LOTERIA FEDERAL 05435
1º prêmio: 018857 
2º prêmio: 097203
3º prêmio: 024703
4º prêmio: 050550 
5º prêmio: 074380

Confiança
3718-4013
De 26/10 a 02/11 

Poupança
Até 24/10 - 0,3715%
(Depósitos a partir de 4/05/2012).

Salário mínimo nacional 
R$ 998

Dólar
Comercial - R$ 4,0094
Turismo - R$ 4,2300

INCC-M (setembro 2019)
772,310 | Variação: 0,60%

Milho 60kg - R$ 33,90 
Soja 60kg - R$ 78,86 
Arroz 50 kg - R$ 44,80
Feijão 60kg - R$ 142,19 
Leite litro - R$ 1,24
Boi vivo kg - R$ 5,15
Suíno kg - R$ 3,65

Medição na Barragem de 
Dom Marco em 28/10/2019

Jusante: 10,40 metros
Montante: 14,80 metros

LOTERIAS

FARMÁCIA DE PLANTÃO
VERA CRUZ 

FASES DA LUA

INDICADOR ECONÔMICO

INDICADOR AGRÍCOLA

NÍVEL DO RIO JACUÍ

Nova: 28/10
Crescente: 04/11 
Cheia: 12/11
Minguante: 19/11

TERÇA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2019

SERVIçOS

Tablets e celulares 
vão emitir as multas
Fiscais estão em fase 
de treinamento e nova 
medida, que promete 
mais agilidade e 
confiabilidade, já pode 
ser notada nas ruas

TRâNSITO

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

Os blocos de papel 
utilizados pelos fis-
cais de trânsito para 

fazer o registro das infrações 
serão substituídos por smar-
tphones e tablets em Santa 
Cruz do Sul. Desde a semana 
passada em fase de testes, 
o novo sistema eletrônico 
promete agilizar o procedi-
mento de consultas de placas 
e emissão de infrações. A 
novidade foi possível graças 
a uma parceria da Prefeitura 
com o Conselho Comunitá-
rio Pró-Segurança Pública 
(Consepro), para adquirir 

os equipamentos, e com o 
Detran-RS, responsável pelo 
aplicativo onde são feitos os 
registros e consultas.

De acordo com o Secretário 
de Transportes e Serviços Ur-
banos, Gerson Vargas, a troca 
no sistema promete maior 
agilidade e confiabilidade na 
emissão das multas. “Não 
permite erros, porque se é re-
passada alguma informação 
errada o sistema alerta. Às 
vezes no papel aconteciam 
alguns erros ao passar para 
o computador que agora com 
o aplicativo não acontecerão 
mais. E na questão da agilida-
de é uma economia de tempo 
muito grande para o fiscal 
e para o motorista que está 
esperando. Antes, o fiscal li-
gava para central e pedia por 
rádio a consulta da placa e se 
tinha alguma irregularidade. 
Agora, não precisa mais des-
se processo. Tudo é resolvido 
por uma pessoa só”, explica.

CAPACITAçÃO
Todos os fiscais de trân-

sito estão passando por 
treinamento com a nova 
ferramenta. Além da emis-
são de multas, o aplicativo 
possibilita a consulta rápida 
da situação de veículos e 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH ) dos mo-
toristas.

Aplicativo já funciona

gUILhERME BICA


