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Emerson Wendt vai abordar
crimes na internet durante palestra

Leis amparam maus tratos nos municípios

Quem praticar maus 
tratos e abandono 
em Santa Cruz está 
sujeito a multa. Só 
neste ano, foram 
R$ 34 mil em infrações

No fim de semana, gato de estimação sofreu maus tratos

CRIMES CONTRA ANIMAIS

É HOJE!

TALIANA HICKMANN
redacao2@jornalarauto.com.br

Desde meados de 2018,  
quem pratica maus 
tratos ou abandono 

de animais em Santa Cruz do 
Sul está sujeito a pagar multa. 
Isso porque, nesse período, 
entrou em funcionamento o 
projeto que amplia a Lei do 
Bem-Estar Animal e prevê 
penalidades pesadas para 
quem cometer esses crimes. 
Em um ano, de julho do ano 
passado até julho deste ano, 
foram aplicadas 11 multas, 
totalizando R$ 34 mil. Destas, 
quatro tratavam-se de casos 
de maus tratos com morte. 
No município, quem se de-
parar com situações como 
essa deve registrar boletim 
de ocorrência na Delegacia 
de Polícia Civil e encaminhar 
o documento à Secretaria do 
Meio Ambiente (Semass).

Segundo o secretário da 
pasta, Raul Fritsch, a aplica-
ção das penalidades está dei-

DIVULGAÇÃO

MULTAS

CASO RECENTE

VALOR
R$ 3.156,60
R$ 4.419,24
R$ 946,98
R$ 946,48

TIPO
Multas por abandono de animais
Multas por maus tratos com morte 
Multa por maus tratos sem lesão ou morte
Multa com advertência

Embora não esteja con-
templada nesta estatísti-
ca, o caso que repercutiu 
no fim de semana foi de 
um gato de estimação, de 
sete anos, agredido pelo 
ex-namorado da tutora 
no bairro Bonfim, em 
Santa Cruz. O caso, que 
aconteceu no sábado, 
dia 21, foi registrado por 
câmeras de segurança de 
um prédio. As imagens, 
que mostram o agressor 
chutando e correndo 
atrás do animal, foram en-
tregues à Polícia Civil. O 
agressor foi identificado 
e uma multa de R$ 2.860 
foi remetida ao SEMASS.

Em um ano, 11 multas são aplicadas

Os perigos com crimes na 
internet e formas de acessar 
a rede com segurança serão o 
norte da edição do Encontro 
com o Sindilojas, marcado 
para hoje, em Santa Cruz 
do Sul. O evento, que terá 
como palestrante o delegado 
de Polícia e especialista em 
crimes cibernéticos, Emerson 
Wendt, ocorre a partir das 19 

horas e terá entrada gratuita 
tanto para associados quanto 
para o público em geral. A 
realização é do Sindilojas em 
parceria com o Grupo Arauto 
que, nesta terça, celebra os 33 
anos do Jornal Arauto e três 
anos do Portal Arauto. As 
vagas são limitadas.

O PALESTRANTE
Emerson Wendt é delegado 

de Polícia, ex-Chefe de Polícia 
do Estado do Rio Grande do 
Sul, diretor do Departamento 
de Inteligência de Segurança 
Pública e Doutorando em 
Direito. Para assisti-lo, é ne-
cessária inscrição, através 
do telefone (51) 3056-3500. 
A palestra será no auditório 
do Sindilojas, na rua  Ernesto 
Alves, 714, no Centro. Emerson Wendt é especialista em crimes cibernéticos

DIVULGAÇÃO

xando as pessoas mais cons-
cientes e coibindo as ações. 
“Apesar de haver alguns ca-
sos graves de maus tratos que 
estão aparecendo, a questão 
é que no momento existem 
mais pessoas cuidando de 
nossos animais e vigiando as 
práticas de maus tratos”, ava-
lia. De acordo com dados da 
Secretaria de Meio Ambiente, 
no período de julho de 2018 
até julho deste ano, foram 
aplicadas cinco multas por 
abandono de animais, quatro 
penalidades por maus tratos 
com morte, além de uma 
multa por maus tratos sem 
lesão ou morte e uma multa 
com advertência. Os valores 
das multas a quem realizar 
maus tratos ou abandono 
de animais são cobrados em 
Unidade Padrão Municipal 
(UPMs) e podem variar de R$ 
946,48 e R$ 4.419,24 (confira 
no quadro). 

DENÚNCIAS
As denúncias de maus tra-

tos devem ser encaminhadas 
via boletim de ocorrência na 
Delegacia de Polícia Civil e 
entregues na Secretaria de 
Meio Ambiente de Santa 
Cruz do Sul. Após, um fiscal 
e um veterinário do muni-
cípio irão fazer a visita para 
constatação do crime e para 
verificar o estado do animal.

*Dados do Semass de Santa Cruz do Sul

No Vale do Rio Pardo, al-
guns municípios como Can-
delária se movimentam para 
colocar em vigor leis que esta-
beleçam sanções e penalidades 
administrativas para aqueles 
que praticam maus tratos 
aos animais. Em Vera Cruz, 
a questão de maus tratos é 
baseada em legislação federal 
existente desde 1998, enquan-
to que em âmbito municipal 
existe a lei 1.640, do Código 
de Posturas e Meio Ambien-
te, em que entra a questão 
de cuidados com os animais. 
Dessa forma, os casos em que 
não ocorre o crime de maus 
tratos, mas uma situação ina-
dequada e de negligência são 
entendidos como infração na 
lei municipal. Segundo o se-

cretário de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente, Gilson 
Becker, após a reformulação 
da lei municipal, no final do 
ano passado, estão previs-
tos os tipos de maus tratos e 
abandono e as penalidades e 
multas cabíveis a cada infração 
cometida.

SINIMBU
Em Sinimbu, a Lei nº 1.779, 

assinada em 13 de maio de 
2019, aplica penalidades a 
quem praticar maus tratos no 
município. Segundo a bióloga 
da Prefeitura, Caroline Ca-
breira Cagliari, a lei serve para 
incentivar o porte responsável 
de animais e coibir a prática 
de maus tratos. “Recebemos 
as denúncias, averiguamos 
e tentamos solucionar a si-

tuação e alguma forma, seja 
interferindo ou instruindo o 
tutor do animal. Caso isso não 
mude a conduta, nós aplica-
mos a multa”, explica. Desde 
que a lei foi implantada, não 
houve casos de maus tratos 
registrados, segundo Caroli-
ne. “Recebemos denúncias de 
cavalos aparentemente aban-
donados em uma via. Esses 
casos foram averiguados e 
acompanhados”, revela. O pla-
no da Secretaria é que quando 
realizado o resgate de animais 
em situação de maus tratos, 
eles sejam encaminhados para 
tratamento em uma clínica de 
Santa Cruz do Sul, caso neces-
sário, e possam ficar em lares 
temporários de Sinimbu até 
que sejam adotados. 


