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Avenida agora 
tem asfalto

Golpe no WhatsApp afeta 
mais de 200 mil pessoas

Primeira camada do revestimento asfáltico foi colo-
cada entre o Banrisul e alguns metros após Banco do 
Brasil nesta semana. Agora é a vez da rua Ernesto Wild
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Trecho deve receber segunda camada nas próximas semanas

Um novo golpe no What-
sApp usa como isca uma 
suposta consulta ao PIS. Ci-
bercriminosos estão usando o 
mensageiro para espalhar um 
site mal-intencionado que 
promete revelar ao usuário 
se ele tem direito ao saque 
do benefício. O valor propa-
gandeado é de R$ 1.223,20. 
A farsa foi identificada pela 
PSafe, que já fez mais de 200 

mil detecções. O objetivo do 
ataque é atrair pessoas para 
uma página com anúncios 
publicitários – o que gera 
receita ao autor do crime.

A farsa aproveita a re-
percussão do pagamento 
do sétimo lote do abono do 
PIS-Pasep, que teve início no 
dia 17. O valor real pago pela 
Caixa Econômica Federal, po-
rém, é de, no máximo, R$ 998.

INVESTIDOR
Terrenos na área nobre 

de Vera Cruz, no
 Loteamento Primavera, 

de R$ 78.000,00 
por R$ 58.000,00,
são poucos lotes. 

Informações com o 
proprietário Nelson 

Baierle pelo fone/Whats
99996-1013.

CASA 6X8
Madeira beneficiada 

de eucalipto, 
parede deitada, 
de R$ 12.300,00 

por R$ 10.300,00, 
são poucas unidades. 

Serraria Vera Cruz, 
informações com

Nelson Baierle pelo 
fone/Whats 99996-1013.

O pontapé inicial para a 
colocação de pavimentação 
asfáltica na Avenida Nestor 
Frederico Henn e trecho da 
rua Ernesto Wild iniciou em 
meados de novembro do 
ano passado. No entanto, 
é nos últimos dias que está 
sendo possível ver o asfalto 
ganhando forma. 

Nesta semana, a equipe da 
empresa Avantte, vencedora 
da licitação, vem trabalhan-
do na colocação do CBQU 
(Concreto Betuminoso Usi-
nado a Quente). São duas 
etapas. A primeira, que já foi 
feita entre a esquina do Ban-
risul e alguns metros após o 
Banco do Brasil, com camada 
de cerca de três centímetros. 
E a segunda  camada de 
aproximadamente quatro 

centímetros que é colocada 
após quatro a cinco dias de 
curagem.

Enquanto aguarda para 
efetuar a colocação da se-
gunda camada de CBQU, a 
equipe vem trabalhando na 
rua Ernesto Wild - entre a 
Avenida Nestor Frederico 
Henn (na Caixa D’Água) 
e a rua Jacob Doern. Neste 
trecho está sendo feito a 
imprimação de pavimento, 
segundo o engenheiro civil 
do Município e responsável 
por acompanhar a obra, Ro-
berto Mendes. Desde ontem 
até hoje, dia 25, o trajeto 
onde ocorre a obra fica in-
terditado.

De forma gradativa e de 
acordo com a liberação dos 
recursos, toda a extensão da 
Avenida Nestor Frederico 
Henn receberá camada as-
fáltica.


