
Camada asfáltica fica para janeiro
Nesta sexta-feira, equipe da empresa Avantte conclui a base e trânsito deve ser liberado no sábado pela manhã
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Na tarde desta quinta, equipe iniciou a colocação de piche entre a Caixa D’Água e o Banco do Brasil

luCiana mandler
redacao1@jornalarauto.com.br

na avenida nestor frederico henn

Padrinhos podem adotar 
bolinhas da árvore de natal

sopão das Marias
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· OrQuÍdeaS
A Associação Vera-cruzense 
de Orquidófilos convida 
para passeio a Lajeado 
neste domingo, dia 16, 
para a exposição de orquí-
deas de Teutônia. Ela será 
no shopping de Lajeado. 
No mesmo dia  será feita a 
visitação ao orquidário SS, 
em Mato Leitão. Reservas 
com Ivoni, pelo telefone 
(51) 3718-1072, ou Mira, 
pelo número 99805-6514.

aGenda

BaileS e FeSTaS

· SOCiedadeS i
Os presidentes das Socie-
dades Primavera Augusto 
Vitória, Sempre Avante, Bo-
lão União e Victória de Vera 
Cruz avisam os sócios que 
vão participar de encontro 
domingo, no Salão Kussler. 
Ônibus às 12h30min de Vera 
Cruz, passando pela Cipriano, 
fim da linha, Nacional, Linha 
Número Um, Caixa D’Água, 
Praça Tia Elídia, até a festa.

· SOCiedadeS ii
A Sociedade Bolão União, de 
Dona Josefa, com sede no 
Nacional, promove encontro 
de Sociedades no dia 23 de 
dezembro. A recepção será 
às 13h30min e o início da 
reunião dançante às 15 ho-
ras, com animação da banda 
Acordes de Ouro. Haverá 
surpresa para as crianças. As 
Sociedades que não recebe-
ram convite, considerem-se 
convidadas.

· SOCiedadeS iii
A Sociedade de Damas Rosa 
Branca realiza no dia 16 de 
dezembro o encontro de 
sociedades, no salão Kussler, 
em Linha Sítio, com recepção 
às sociedades, copa e co-
zinha.  Início às 13h30min, 
com animação da banda Boa 
Vista. A diretoria convida a 
comunidade em geral para 
prestigiar e desde já agrade-
ce a presença.

· COnFraTerniZaÇÃO
A Associação dos Servidores 
Municipais de Vera Cruz in-
forma que a confraternização 
de fim de ano será realizada 
nesta sexta-feira, dia 14, 
no salão dos espelhos da 
Comunidade Santa Teresa. 
Os associados devem retirar 
o convite para a festa no RH 
da Prefeitura, com Ângela 
ou Ieda.

A ordem de serviço para 
dar início à obra de pavimen-
tação asfáltica na avenida 
Nestor Frederico Henn foi 
dada no dia 12 de novem-
bro. Pouco mais de um mês 
depois da data, a equipe da 
empresa Avantte Engenharia 
e Participações Ltda, que foi 
a vencedora da licitação, está 
a todo vapor para fazer a 
remoção de camadas inade-
quadas de suporte, colocação 
de base e sub-base. Além 
disso, foram removidos pa-
ralelepípedos das áreas ina-
dequadas. 

Nesta semana, esta etapa 
da obra está sendo concluída 
no trecho que corresponde 
da Caixa D’Água até a esqui-
na do Banco do Brasil. Desde 
quarta-feira, dia 12, é que a 
via nesta parte está interrom-
pida totalmente para a finali-
zação da base. A equipe deve 
encerrar a colocação de piche 
nesta sexta-feira, dia 14. As-
sim, o trânsito será liberado 
para a circulação de veículos 
na manhã de sábado, dia 15, 
conforme explica o secretá-
rio de Obras e Saneamento, 
Gilson Becker. “O ponto em 
frente ao Banco do Brasil é 
o trecho com maior interfe-
rência de escavação, por isso 
da demora para conclusão”, 
sublinha.

minimiZandO a POeira
Para que o comércio não 

tivesse grandes transtornos 
em virtude da obra, o Muni-
cípio, através da Secretaria de 
Obras e Saneamento vinha 
molhando a via pública, as-
sim como o Corpo de Bom-
beiros, para não prejudicar 
os lojistas com a poeira. “Ou 
seja, tudo que foi possível foi 
feito, pois toda obra gera al-
gum transtorno. Mas o muni-
cípio sempre procurou fazer 
o que cabia para minimizar 
ao máximo o incômodo com 
a poeira”, frisa Becker.

Camada aSFÁlTiCa
Com a finalização da base 

neste ponto, o trecho a rece-
ber melhorias é próximo à 
loja Benoit. No entanto, novas 
interrupções devem ser feitas 
somente no ano que vem, 
a partir do dia 2 de janeiro, 
quando os colaboradores da 
empresa Avantte retornam 
do recesso. Além do recesso, 
a parada nos serviços é es-
tratégica para não atrapalhar 
o comércio local, principal-
mente na próxima semana, 
que antecede o Natal. E é 
por isso também que neste 

sábado o trânsito já estará 
liberado, pois é o período de 
maior circulação de pessoas 
em decorrência da data, em 
que se faz a busca pelos pre-
sentes.

liCiTaÇÃO
A empresa Avantte vem 

trabalhando desde o início 
de novembro em virtude 
da licitação, realizada antes 
do período eleitoral. Assim, 
logo que a Caixa Econômica 
Federal liberou o recurso, foi 
preciso iniciar imediatamente 
a ordem de serviço devido 
aos prazos.

O projeto Sopão das Ma-
rias prepara mais um Natal 
para as crianças carentes. 
Para isso, a coordenadora 
do projeto, Maria de Fátima 
Gomes dos Santos, ao lado 
de voluntárias, levou até a 
loja Lersch o pinheiro de 
Natal, que tem como adornos 
bolinhas com nomes e idades 
de crianças, que vão desde 
recém-nascidas até 12 anos e 
que sonham em ganhar um 
presente. Desde o dia 1º de 
dezembro os interessados po-
dem apadrinhar uma criança.

COmO FaZer?
Este é o sexto ano que a 

ação é realizada e o segundo 

ano que o pinheiro fica expos-
to na Lersch. Ao todo, são 122 
crianças. Para os interessados 
em adotar uma ou mais boli-
nhas é simples. Basta escolher 
a bolinha que tem o nome e a 
idade da criança, comprar o 
presente que desejar, anexar 
a bolinha junto ao presente, 
que deve ter a identificação 
do padrinho ou da madri-
nha para que seja entregue 
à criança no dia 22 de de-
zembro, data em que ocorre 
a festa de Natal do Sopão 
das Marias. Os padrinhos 
têm até o meio-dia do dia 22 
para entregar o presente com 
a bolinha. 

A Polícia Civil vai concluir 
e encaminhar ao judiciário 
até este sábado, 15, o inqué-
rito sobre a morte de Enzo 
Gabriel Quintana Dilenburg. 
Até lá serão realizadas as úl-
timas oitivas de pessoas que 
moravam próximo à residên-
cia onde a criança vivia com 
a mãe, o padrasto e o irmão. 
Conforme a delegada Raquel 
Schneider, responsável pela 
Delegacia de Encruzilhada 
do Sul, além de vizinhos a 
polícia tem depoimento de 
familiares da mãe e do irmão, 
de cinco anos, ouvido nesta 
terça-feira, dia 11, na Dele-
gacia de Proteção à Criança. 

Detalhes sobre os de-
poimentos, se as crianças 
sofriam agressões há mais 
tempo e sobre um possível 
indiciamento ou não da mãe 
de Enzo, que é investigada 
por negligência, só serão 
divulgados após a conclusão 
do inquérito. O padrasto do 
menino e autor confesso do 
homicídio, Jonatas Gomes 
de Melo, de 32 anos, segue 
preso. Ele assumiu no dia da 
prisão que acordou na ma-
drugada do crime e agrediu 
Enzo com socos. Ao ver que o 
menino estava morto, fugiu, 
sendo capturado em Santa 
Cruz do Sul um dia depois.

Polícia deve concluir inquérito 
da morte de enzo até sábado

últiMas pessoas a sereM ouvidas


