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Uma rua e muitas imagens. A Rua da República, 
hoje Marechal Floriano, costuma render muitas ima-
gens para quem gosta de história e de acompanhar 
a evolução de Santa Cruz. Na primeira foto, início da 
Rua Marechal Floriano, descendo a Casa de Chá e 
Padaria Pritsch em direção ao centro, possivelmente 
entre os anos de 1915 e 1925. Época que ainda não 
havia o muro histórico da residência dos Tatsch - o 
que já se observa nas fotos abaixo - e não aparecia 
no horizonte vestígios da Catedral. As imagens estão 
na fanpage do Acervo Santa Cruz do Sul.

Semana de destaque 
para a causa animal
Duas palestras 
estão previstas, bem 
como feira de adoção, 
para a tarde de 
sábado, junto à Praça 
José Bonifácio

Na tarde de sábado, seis animais estarão à espera de um lar, na Praça
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Os próximos dias se-
rão dedicados à cau-
sa animal em Vera 

Cruz. Estão previstas duas 
palestras e uma feira de ado-
ção, integrando a primeira Se-
mana do Bem-estar Animal. 
O evento, pontua a voluntária 
do Grupo Cão Amigo e Con-
selheira do Compata, Ana 
Paula Riss da Silva, antecipa 
os festejos de aniversário de 
60 anos do município e busca 
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Suspeitos pela morte vão a júri amanhã
FRANCINE SINS

conscientizar a comunidade.
Tudo começa nesta terça-

feira, dia 21, com a pales-
tra do médico veterinário e 
coordenador da Vigilância 
Sanitária de Vera Cruz, An-
dré Mello Sant’Anna. Ele 
vai abordar os cuidados e 
a importância da saúde do 
animal, controle de zoono-
ses, vacinas e importância de 
castrações para controlar o 
aumento da população, bem 
como da legislação existente 
nas três esferas. O encontro 
será na Câmara de Vereado-
res, às 19 horas.

Também na Câmara, mas 
na quinta-feira, dia 23, a 
protetora Rita Morsch, do 
Grupo Cão Amigo, irá res-
saltar o apoio da população 
na causa animal, adoções 
responsáveis, denúncias de 

maus tratos e alertar sobre a 
importância das castrações 
nas fêmeas. O início está pre-
visto para as 19 horas. 

A semana do Bem-estar 
Animal culmina com a feira 
de adoção, na tarde de sá-
bado, dia 25, junto à Praça 
José Bonifácio. Serão seis 
cães que estarão à espera de 
um lar. Quem quiser adotar 
deve levar documentação e 
se enquadrar em alguns re-
quisitos estipulados, como ter 
pátio fechado. As equipes de 
Gincana estarão envolvidas 
na Feira, que ocorre das 14 
às 16 horas. Todos os animais 
que estarão à disposição, frisa 
Ana Paula, são microchipa-
dos, castrados e estão sob  
tutela municipal, sendo cui-
dados no Centro Veterinário 
Wazlawik. 

Serão submetidos a júri po-
pular nesta quarta-feira, dia 
22, em Santa Cruz do Sul, os 
suspeitos pela morte de Fran-
cine Sins. A adolescente, de 
13 anos, foi estuprada e de-
pois estrangulada no fim de 
semana de Páscoa, em 2017. 
A investigação, coordenada 
pela Delegacia da Criança e 
do Adolescente (DPCA), in-

diciou a mãe da garota, Geni 
Sins, de 54 anos, e o padrasto 
Ronaldo dos Santos, de 30. 
Ronaldo está preso e Geni 
cumpre prisão domiciliar.

 A sessão será presidida 
pela juíza Márcia Wrasse e 
terá na acusação o promotor 
Jefferson DallAgnol. A defesa 
de Geni ficará a cargo dos ad-
vogados Ezequiel Vetoretti, 

Melani Feldmann e Melissa 
Klein Lopes. Já Ronaldo terá 
um advogado da Defensoria 
Pública. Previsto para iniciar 
às 9h30min, o júri terá apenas 
uma testemunha: a delegada 
Lisandra de Castro de Carva-
lho. A expectativa é de que a 
sentença seja conhecida entre 
o final da tarde e o início da 
noite. 


