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Um ano depois da morte 
de Francine, Lago em obras
Projeto prevê, entre 
outras coisas, a 
duplicação da taipa 
e a instalação de 
mais câmeras de 
videomonitoramento

JANTAR-BAILE
A equipe de festeiros 
da Comunidade Nossa 
Senhora Aparecida, 
da Esquina Koelzer, 
em Vera Cruz, convi-
da para o jantar-baile 
neste sábado, dia 10 de 
agosto. No cardápio, 
churrasco com car-
ne de gado, pernil de 
porco, galeto e saladas 
diversas. A animação 
fica por conta do grupo 
Musical Four Melody. 
O valor do ingresso é 
de R$ 28 e de R$ 15 
(meio). O início será às 
20 horas.

TEATRO
A Sociedade Espírita 
Irmã Clara, de Vera 
Cruz, convida para as-
sistir a peça “Entre a 
vida e a morte”, do 
grupo teatral Fazendo 
Artes, que ocorre na 
próxima quinta-feira, 
dia 15, a partir das 20 
horas, na sua sede, lo-
calizada na rua Tira-
dentes, 952. A entrada 
é franca. Nesta noite, 
não haverá palestra.

SOCIEDADES
A diretoria da Socieda-
de Mista Sempre Avan-
te, de Dona Josefa, 
convida o público em 
geral para seu Encon-
tro de Sociedades, na 
sede comunitária 7 de 
Junho. Animação fica 
pela Banda Feliz em 
Festa. Com início às 
13h30min. Caso alguma 
Sociedade não tenha 
recebido o convite, sin-
ta-se convidada.

Cruz com o nome e a data de falecimento de Francine estão no começo da pista

MELHORIAS FÍSICAS E POR MAIS SEGURANÇA

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

A  cruz branca com o 
nome de Francine 
Rocha Ribeiro ainda 

está no Lago Dourado, em 
Santa Cruz do Sul. Assas-
sinada brutalmente em 12 
de agosto de 2018, a jovem 
realizava caminhada no com-
plexo turístico quando foi 
atacada por Jair Menezes 
Rosa, preso dias depois do 
crime. No Vale do Rio Par-
do, a tragédia comoveu e 
levantou o debate quanto à 
segurança de um dos pontos 
mais visitados pela comuni-
dade no verão. Logo depois 
da morte da vera-cruzense, 
as rondas por parte da Guar-
da Municipal de Santa Cruz 
foram intensificadas. Elas 
cessaram no momento que 
o Lago Dourado foi fechado 
para o início de uma série 
de melhorias, em fevereiro 
deste ano.

De acordo com o secretário 
de Planejamento e Gestão, 
Jéferson Gerhardt, a licitação 
realizada para a obra - com 
recurso de mais de R$ 10 

LUCAS BATISTA

Francine foi fazer cami-
nhada no Lago no Dia 
dos Pais do ano passado 
e num ponto da pista foi 
atacada por Jair Mene-
zes Rosa, que, depois de 
abusá-la sexualmente, a 
estrangulou. O corpo foi 
encontrado no dia se-
guinte. Em poucos dias, 
a Polícia chegou ao autor 
do crime e o colocou na 
cadeia. Ele segue preso. 
Um exame de sanidade 
mental foi solicitado pela 
defesa. O resultado ainda 
não é conhecido.

O CRIME

AVISOS

milhões provenientes de 
um contrato assinado entre 
a Prefeitura e a Companhia 
Riograndense de Saneamen-
to (Corsan) -, prevê a dupli-
cação da taipa, separação da 
ciclovia com o caminhódro-
mo, construção de canteiro 
central, entre outras coisas. 

Antes dos trabalhos, lem-
bra Gerhardt, a pista tinha 
três metros de largura. Ela 
passará a ter oito, sendo três 
de pista para caminhada, 
dois de canteiro central e 
três de ciclovia. A previsão 
da Prefeitura é de que as 
obras estejam concluídas 
até o mês de dezembro. Na 

área central da pista, ainda, 
serão implantadas as esperas 
para os postes de iluminação 
pública, bem como áreas de 
descanso ao longo do perí-
metro do Lago. 

Em termos de segurança, 
pontua o titular da pasta, 
está previsto o aumento nas 
câmeras de videomonitora-
mento, além de implantação 
de uma sede da Guarda Mu-
nicipal dentro do complexo. 
Deve haver também ilumi-
nação em todo o lago, tendo 
em vista que o espaço deve 
passar a ser utilizado tam-
bém à noite, já que a previsão 
indica que terá restaurantes.


