
O Corpo de Bombeiros 
Misto de Vera Cruz salvou, 
na manhã de domingo, 
uma cadela que estava 
presa cerca de 12 horas 
em uma raiz de árvore, 
na rua Lothar Heine Tews, 
no bairro Imigrante. A 
guarnição, composta pelo 
sargento Ilávio Carlos 
Jahn, soldados Anderson 
Luis Miguel e Evandro 
Winkelmann, fez o resgate 
do animal por volta das 

8h30min após receberem 
informações de popula-
res de que viram a cadela 
presa na raiz. O animal 
foi entregue aos tutores 
que foram orientados a 
levá-lo para atendimen-
to veterinário. De acordo 
com Ilávio, a cadela es-
tava bastante fraca e foi 
preciso tomar cuidado no 
momento da retirada para 
evitar que ela se ferisse 
ainda mais.

Santa Cruz do Sul recebeu 
a centelha da chama da 
Pátria na manhã de ontem. 
O fogo simbólico, vindo de 
Venâncio Aires e trazido 
pela Liga de Defesa Nacio-
nal (LDN), é parte da 82ª 
Trilha do Fogo Simbólico 
da Pátria e foi acolhido 
por autoridades civis e 
militares no quartel do 
7º Batalhão de Infantaria 
Blindado (BIB). O co-
mandante, coronel Chris-
tian Augusto dos Santos 
Cravo, e a secretária de 
Educação do município, 
Jaqueline Marques, acen-
deram a pira que ficará 

guarnecida até o dia 1º de 
setembro, quando será 
levada ao Shopping Santa 
Cruz, onde será a abertu-
ra da Semana da Pátria. 
Conforme Cravo, a semana 
é uma oportunidade de 
homenagear e lembrar a 
formação da nação. “São 
quase 500 anos de histó-
ria. É um momento para 
que possamos a despeito 
das diferenças individuais, 
estar unidos em prol do 
desenvolvimento do país 
e honrar nossos antepas-
sados”, diz. Em Vera Cruz, 
a chama chegará no dia 2 
de setembro, às 9h15min.
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Salvamento de animal

Fogo simbólico
As obras de drenagem 
que bloqueiam o trânsito 
na rua Senador Pinheiro 
Machado, no Centro de 
Santa Cruz, só devem ser 
concluídas em setembro. 
Com isso, a quadra entre a 
rua Tenente Coronel Brito e 
a Venâncio Aires permane-
cerá fechada para veículos. 

O projeto do Hospital 
Veterinário de Santa Cruz 
do Sul está conhecido. Ele 
foi apresentado aos idea-
lizadores na última sema-
na. O prédio será de dois 
pavimentos, com 1,9 mil 
metros quadrados, cedido 
por 20 anos pelo Município 
à Unisc. Serão construídos 
em torno de 200 metros 
quadrados de instalações 
de apoio e coberturas 
externas. Além do espaço 
físico, localizado em Linha 
Pinheiral, na RSC-287, a 
Prefeitura fará o repasse 
do valor de R$ 1 milhão, 
em recursos próprios, para 
a reforma dos ambientes 
internos e externos. 

Via bloqueada

Hospital
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