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Após muito burburinho,
comoção e indignação
nas redes sociais, a histó-
ria do rapaz flagrado
abraçado ao cachorro
morto na orla de Itapari-
ca, em Vila Velha, na ma-
nhã do dia 24, pôde ser
desvendada. O rapaz se
apresentou espontânea-
mente ao Núcleo de Pro-
teção aos Animais, da De-
legacia de proteção ao
Meio Ambiente e Patri-
mônio Cultural, da Polí-
cia Civil, na última quin-
ta-feira, 28, e confessou
ser responsável pela mor-
te do animal.

A informação, passada
para a reportagem por
membros de associações de
proteçõesaanimais,foicon-
firmada pela assessoria de
comunicação da Polícia Ci-
vil.Emdepoimentoaodele-
gado Fabrício Dutra, o dono
do cachorro - identificado
como “América” nas redes
sociais - disse que teve uma
convulsão e acabou sufo-
candooanimalcomobraço,

oqueocasionouamorte,se-
gundo informou a polícia.

O caso está sendo inves-
tigado pelo Núcleo de Pro-
teção aos Animais. Mem-
brosdeinstituiçõesdepro-
teção a animais de Vila Ve-
lha prometem realizar
uma manifestação na se-
gunda-feira, dia 2, em
frente ao Ministério Públi-

co do município, a partir
do meio-dia, para pedir
providências sobre o caso.

Lá, os manifestantes
pretendem entregar, às
13h30, um documento ao
promotor de Justiça do
Meio Ambiente, Gustavo
Senna Miranda, pedindo
que providências sejam
tomadas, segundo infor-

mou Rômulo Vitório, do
Albergue Espaço Espe-
rança, que cuida de ani-
mais com maus tratos.

Jánaterça-feira,3,ogru-
popretendeentregaraode-
legado José Monteiro Jú-
nior,doNúcleodeProteção
aosAnimais,umabaixo-as-
sinado pedindo investiga-
ção e ass devidas punições.
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As imagens, registra-
das pelo surfista Oswaldo
Bissoli e publicadas em sua
página pessoal no Facebo-
ok, foram compartilhadas
centenas de vezes no últi-
mo dia 24. Os comentários
deconsternaçãocomofato
dominaram o post criado
por Oswaldo Bissoli.

Porém, após a divulgação
das fotos, começou a circu-
lar no Facebook a informa-
ção de que o rapaz, na ver-
dade, teria matado o ca-
chorro após uma discussão
com a namorada e que câ-
meras de videomonitora-
mento da prefeitura teriam
flagradoaação.Aassessoria
de comunicação da PMVV
desmentiuainformação,in-
formando que as câmeras
nãocapturaramomomento
damortedoanimal.
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Um lar que abrigava 20
cães abandonados foi des-
truído pela água da chuva
na última quarta-feira
(26), no distrito de Farias,
em Linhares, Norte do Es-
pírito Santo. De acordo
com um dos organizadores
da União Linhares de Pro-
teçãoaosAnimaisAbando-
nados (Ulpaa), o córrego
do distrito subiu e alagou o
sítio onde os animais esta-

vam. Agora, a ONG procu-
ra lares provisórios que
possam abrigar os cães até
que eles sejam adotados.

A ONG já existe há mais
de um ano e, há cerca de
quatromeses,utilizaumsí-
tio emprestado para abri-
gar os animais. Dos 20 cães
desabrigados,seistêmape-
nas um mês de vida.

“O córrego começou a su-
birealagoutudo”,disseBru-

no Jones, da ONG. Através
de apelos nas redes sociais e
veículosdecomunicação,os
organizadoresconseguiram
um lote emprestado para
que os animais fiquem tem-
porariamente.

Quem quiser colaborar
pode entrar em contato
com a ONG pelos telefones
(27) 99618-0967, (27)
99947-7070, (27) 99916-
3207, (27) 99937-0860.
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Cariacica vai receber
um hospital geral público.
O local fica ao lado do Es-
tádio Kléber Andrande, no
bairro Dom Bosco, onde
existe um prédio inacaba-
do. O anúncio da obra foi
feito ontem pelo governa-
dor Renato Casagrande. A
construção de um hospital
público no município é
uma antiga reivindicação,
já que Cariacica é a única
cidade da Grande Vitória
que não tem uma unidade
pública deste porte.

O novo hospital vai con-
tar com todas as especia-
lidades, pronto-socorro e
vagas de UTI. Pelo menos
200 leitos hospitalares se-
rão disponibilizados com o
projeto.

Questionadosobreapro-
ximidade de um hospital
com o Estádio Kléber An-
drade, o governador Casa-
grande ressaltou que parte
da atual construção será
destinada tanto ao estacio-
namento do centro espor-
tivo, quanto do próprio
hospital. “Na nossa vistoria
já foi possível identificar
que obras de isolamento
acústico podem ser feitas
para minimizar a questão
do som”.

A escolha do prédio ina-
cabado para abrigar o hos-
pital geral, segundo o go-
vernador, foi feita após as
discussões do Plano Pluria-
nualedasaudiênciaspúbli-
cas, onde a demanda pela
estrutura hospitalar apare-
ceu com frequência. “Além
disso, conversamos com to-
das as lideranças (deputa-
doseprefeitura)pararefor-
çar esse posicionamento”,
disse Casagrande.

·VLO`KnZ KfMá
��³ô KVhnLnL
fLOfj`nZ`hnhfL
fjfMjnhf
æéé Zf`KVL

Documento:NoticiaAgora_30_11_2013 1a. Sabado_NA_Cidade_5.PS;Página:1;Formato:(274.11 x 381.00 mm);Chapa:Composto;Data:29 de Nov de 2013 21:58:05


