
Maltratar animais pode dar multa
Alteração no Código de Posturas deve ser encaminhada nos próximos dias para apreciação dos Vereadores
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No fim de semana, cadela foi encontrada amarrada em fio de luz em Linha Henrique D’Ávila 

Prédio fica na rua Ernesto Alves, no Centro de Santa Cruz do Sul
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Estreia nacional 
de “O avental rosa” 
será em Santa Cruz

Novo prédio do Cisvale já está de portas abertas em Santa Cruz
ESPECIALIDADES MÉDICAS

GERAL 09ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2018

Mais um caso de maus-
tratos a animais ocorreu em 
Vera Cruz. Desta vez, as pro-
tetoras, que atuam de forma 
voluntária, atenderam uma 
denúncia em Linha Henrique 
D’Ávila. Lá encontraram uma 
cadela amarrada em um fio de 
luz, com o pescoço em carne 
viva, mais quatro filhotes 
desnutridos e outros mortos 
por falta de amparo. Em meio 
à indignação, a boa notícia é 
que deve ser encaminhado em 
breve um projeto que prevê 
alteração no Código de Postu-
ras e Meio Ambiente de Vera 
Cruz, em que estão inseridas 
multas e notificações para 
quem cometer maus-tratos.

O CASO DA SEMANA
A protetora Lisiane Moraes 

expôs o caso nas redes sociais. 
Ela conta que uma pessoa 
passou pelo local e avisou. 
No outro dia, ela e a protetora 
Rita Suzana Morsch foram até 
a residência. Chegando lá, 
encontraram a triste situação. 
“Ela [a cadela] chegou a cavar 
um buraco e estava comendo 
terra, porque não tinha água e 
nem comida. Essa pessoa que 
fez a denúncia disse que no 
domingo ela passou o dia no 
sol, uivando. Já os filhotes es-
tavam em uma construção, no 
meio de sacos de cimento, sem 
contato com a mãe. Alguns 
morreram por desnutrição, 
anemia, e os que ainda esta-

vam vivos ficavam no meio 
desses”, conta. 

Lisiane explica que não 
quer espalhar a indignação, 
mas quer que algo seja feito 
no sentido de multar quem 
pratica maus-tratos. “Essa 
pessoa é de baixa renda, não 
teria como cobrar uma multa, 
mas que fosse então prestado 
um serviço comunitário, jus-
tamente para que as pessoas 
vejam que maltratar animais 
não fica mais sem punição 
alguma”, relata.

A ALTERAÇÃO NO CÓDIGO 
O veterinário do município 

e coordenador da Vigilân-
cia Sanitária, André Mello 

Sant’Anna, explica que a al-
teração no código de posturas 
deve ser encaminhada nos 
próximos dias ao Setor de 
Projetos da Prefeitura e, em 
seguida, para análise dos 
vereadores. Serão acrescidos 
itens como multa para quem 
abandonar animal ou não o 
mantiver em condições ade-
quadas, além de notificação 
para casos como deixar o 
animal sair na rua. No caso 
de maus-tratos, como falta de 
água ou comida, prevê que 
o dono tem 10 dias para se 
adequar. Caso isso não ocor-
ra, recebe multa. Já em caso 
de reincidência, haverá um 

aumento de 50% da multa e 
o animal pode ser enviado 
para adoção. A ideia é que a 
manutenção do animal, feita 
pela Prefeitura, seja cobrada 
do proprietário.

O presidente da Câmara de 
Vereadores de Vera Cruz, 
Eduardo Viana, diz ser favo-
rável à medida. “Precisamos 
que algo seja feito, pois é 
um caso de saúde pública. 
Seguidamente acontecem 
situações como essa e preci-
samos ter leis que não sejam 
brandas”, frisa.  

Com um espaço três vezes 
maior, além de equipamentos 
de última geração, o novo 
prédio do Centro Regional 
de Especialidades Médicas 
do Cisvale, que atende 14 
municípios, já está de portas 
abertas. Inaugurado em julho, 
o prédio, localizado na rua 
Ernesto Alves, no Centro de 
Santa Cruz, começou a rece-
ber os primeiros pacientes na 
segunda-feira, dia 3. 

De acordo com a diretora 
executiva do Cisvale, Léa 
Vargas, o novo prédio propor-
ciona comodidade e principal-
mente a garantia de aumento 
no número de atendimentos. 

“Percebemos que todos que 
chegam aqui se sentem mais 
satisfeitos por estarem em 
um local moderno, amplo, 
com boa iluminação. Estamos 
garantindo comodidade a 
estas pessoas e de quebra  au-
mentando o número de aten-
dimentos nas mais variadas 
áreas de especializações”, dis-
se. Ainda conforme ela, o nú-
mero de atendimentos por dia 
na nova estrutura pode chegar 
a 500 - cinco vezes mais do que 
a capacidade do antigo espaço. 
Para o ano que vem, o número 
de médicos que atua no centro 
deve aumentar. Atualmente 
são 41 profissionais.

NOVO CISVALE
Apenas no primeiro pa-

vimento, por exemplo, são 
nove consultórios, duas salas 
para procedimentos cirúrgi-
cos, três de espera, além de 
uma central de esterilização 
e uma área de serviços. Já o 
segundo piso contempla um 
espaço para a realização de 
trabalhos administrativos e 
uma sala para atendimentos 
da fisioterapia, que aguarda 
emenda parlamentar para ser 
efetivamente inaugurada.

MAIS DA OBRA
A construção teve início 

em julho de 2016 e foi con-
cluída com um custo estima-

do de R$ 2 milhões, sendo R$ 
1,7 milhão oriundo de emen-
da parlamentar do deputado 

Heitor Schuch (PSB) e o res-
tante do valor proveniente do 
próprio Cisvale.

O filme “O Avental 
Rosa”, do diretor Jayme 
Monjardim, que inspirou 
um grupo de profissionais 
de Santa Cruz a promover 
uma campanha em prol 
do voluntariado, entra em 
cartaz na próxima semana 
no Cine Santa Cruz. Esta 
será a estreia nacional do 
longa-metragem, com a 
primeira exibição na quar-
ta-feira, dia 12, às 19 horas. 
Monjardim confirmou pre-
sença, juntamente com a 
equipe da produtora. Esta 
primeira sessão será desti-
nada a convidados e comu-
nidade em geral. A partir 
disso, o filme permanece 
em exibição comercial por 
mais uma semana. Segun-
do o diretor, Santa Cruz 
foi escolhida para receber 
a estreia pelo trabalho e 
envolvimento do grupo de 
voluntários.

O FILME
“O Avental Rosa” conta 

a história de Alice, uma 
mulher nos seus 50 anos, 
solitária e com dificuldades 
financeiras, que cuida de 
pacientes terminais. Alice 
trabalha como acompa-
nhante em um hospital 
de luxo, onde ganha seu 
dinheiro, e como voluntária 
em hospitais pobres, onde 
dedica, sem ganhos, seu 
amor e sua compaixão. 
Através do seu dia a dia 
nos diferentes hospitais, 
Alice vai se envolver com 
histórias surpreendentes 
de pacientes.


