
Enfim, o asfalto está chegando
Pavimentação da Avenida Nestor Frederico Henn ganha forma com serviço de remoção de camadas inadequadas
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Caixa realizou vistoria na quarta para que possa se dar continuidade ao processo de liberação de verba
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PRIMEIRA ETAPA

Viva Unisc atrai alunos do Ensino médio para o campus
POR DENTRO DA UNIVERSIDADE

GERAL 07ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2018

Passado o período eleitoral 
e após a liberação de recursos, 
finalmente foi possível iniciar a 
obra de pavimentação asfáltica 
da Avenida Nestor Frederico 
Henn. A ordem de serviço foi 
dada nesta segunda-feira, dia 
12, começando com a remoção 
de camadas inadequadas de 
suporte, colocação de base e 
sub-base, além da compacta-
ção da área. Além disso, foram 
removidos paralelepípedos 
das áreas inadequadas, perma-
necendo o resto, pois trata-se 
de recapeamento asfáltico, 
conforme explica o engenheiro 
civil do Município, Roberto 
Mendes.

Para esta primeira etapa 
da obra foram liberados R$ 
486.834,58 e o primeiro trecho 
a receber o investimento é da 
esquina da rua Carlos Werner 
até a esquina com a rua Tho-
maz Gonzaga. A Avantte En-
genharia e Participações Ltda, 
de Santa Cruz do Sul, empresa 
vencedora da licitação, tem o 
prazo de 150 dias para concluir 
o pavimento.

VISTOrIA
Nesta quarta-feira, dia 14, 

foi realizada uma vistoria 
especial na obra pela Caixa 
Econômica Federal para que 
possa se dar continuidade ao 
processo de liberação da verba, 
“pois a mesma é oriunda de 
2016 e se não houvesse essa 

vistoria o Município poderia 
perder os recursos, pois o 
atraso no início foi ocasionado 
pelo período eleitoral, que se 
encerrou no dia 7 de novem-
bro”, esclarece Mendes.

TrÂnSITO dUrAnTE OBrA
De acordo com o coorde-

nador do Departamento de 
Trânsito do Município, Márcio 
Hoesker, nesta fase inicial da 
obra as interdições na via serão 
parciais, não prejudicando o 
fluxo de veículos. “Quando co-
meçar a colocação da camada 
asfáltica propriamente dita é 
que exigirá interrupção do cru-
zamento de forma mais drásti-
ca. E aí sim vamos comunicar 

· ASSEmBlEIA
O Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais (STR) de Vera 
Cruz informa que no dia 
29 de novembro haverá 
assembleia geral, a partir 
das 10 horas, na Amove. 
Na pauta, previsão orça-
mentária 2019 e planeja-
mento do próximo ano. 
Ao meio-dia será servido 
almoço. À tarde, baile dan-
çante para os aposentados, 
com animação da banda 
KM. Reservas de almoços 
direto no Sindicato. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (51) 
3718-1187.

· BOlÃO I
A diretoria da Sociedade 
Bolão União, de Dona Jo-
sefa, convida os sócios para 
o jogo de bolão no sábado, 
dia 17 de novembro, com 
início às 13h30min e tér-
mino às 16h30min. 

· BOlÃO II
A presidente Sidelga Putz-
ke avisa suas sócias que sá-
bado, dia 17 de novembro, 
vai ter jogo de bolão de 
mesa no Clube Vera Cruz, 
com início previsto para as 
13h30min.

· InCrA
O Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Vera Cruz 
comunica que os produ-
tores já podem retirar o 
Certificado de Cadastro de 
Imóvel Rural 2018 do Incra 
diretamente na sede do 
Sindicato.

· FArmÁCIA mUnICIPAl
Desde o início do mês, to-
das as quintas-feiras a Far-
mácia Municipal atenderá 
somente até as 15 horas. A 
equipe, coordenada pela 
farmacêutica Andréia da 
Siqueira, terá reuniões 
internas para qualificar o 
atendimento ao público.

· mUdAS
A Secretaria de Desenvol-
vimento Rural e Meio Am-
biente e o escritório local 
da Emater/RS-Ascar, de 
Vera Cruz, estão fornecen-
do mudas de duas novas 
variedades de capim-ele-
fante, Kurumi e Capiaçu. Os 
agricultores interessados 
já podem retirar as mudas 
na Secretaria de Desen-
volvimento Rural e Meio 
Ambiente.

AGEndA

Um dia repleto de conhe-
cimento, novidades e muitas 
atividades. Assim foi a edição 
de 2018 do Viva Unisc, rea-
lizado nesta terça-feira, dia 
13, na Universidade de Santa 
Cruz do Sul (Unisc). Vindos de 
123 escolas de Ensino Médio 
de 57 municípios dos Vales 
do Rio Pardo e Taquari e do 
Centro-Serra, os mais de 5 
mil visitantes, entre estudan-
tes e professores, tiveram a 
oportunidade de conhecer o 
ambiente acadêmico e toda a 
infraestrutura da instituição.

Os alunos também pude-
ram obter informações sobre 
os cursos oferecidos pela uni-
versidade nos estandes mon-

tados no Ginásio Pedagógico e 
participar de diversas oficinas, 
minicursos, visitas orientadas 
e tour motorizado pelo cam-
pus. Além disso, no Centro 
de Convivência, houve a apre-
sentação das bandas Playsond 
feat. Marta, Transmute, Identi-
dade Zero e Kayana.

De acordo com o pró-reitor 
de Graduação, Elenor Schnei-
der, o Viva Unisc é um dia de 
conhecimento, mas também 
de festa e de confraternização. 
“Nos preparamos por bastante 
tempo para esse evento, que 
é fundamental para a atração 
de novos alunos. Os cursos se 
empenham muito para expor 
o que de mais importante os 

para não causar transtornos 
aos motoristas”, frisou.

O PrOJETO
O projeto que prevê a pavi-

mentação asfáltica da Avenida 

Nestor Frederico Henn - entre 
as ruas Carlos Werner e Júlio 
Wild, também irá contemplar 
trechos das ruas Tiradentes e 
Ernesto Wild.

Foi feita a remoção de paralelepípedos das áreas inadequadas

jovens vão encontrar na uni-
versidade. Nossos diferenciais 
talvez não estejam em brindes 
materiais, mas na alegria since-
ra da acolhida”, destacou.

Para Schneider, os visitantes 
têm ansiedade em conhecer 
mais sobre o curso que dese-
jam, a fim de terem um pouco 
de certeza em suas escolhas. 


