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Após muito burburinho,
comoção e indignação
nas redes sociais, a história do rapaz flagrado
abraçado ao cachorro
morto na orla de Itaparica, em Vila Velha, na manhã do dia 24, pôde ser
desvendada. O rapaz se
apresentou espontâneamente ao Núcleo de Proteção aos Animais, da Delegacia de proteção ao
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, da Polícia Civil, na última quinta-feira, 28, e confessou
ser responsável pela morte do animal.
A informação, passada
para a reportagem por
membros de associações de
proteçõesaanimais,foiconfirmada pela assessoria de
comunicação da Polícia Civil.Emdepoimentoaodelegado Fabrício Dutra, o dono
do cachorro - identificado
como “América” nas redes
sociais - disse que teve uma
convulsão e acabou sufocandooanimalcomobraço,
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oqueocasionouamorte,segundo informou a polícia.
O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Proteção aos Animais. Membrosdeinstituiçõesdeproteção a animais de Vila Velha prometem realizar
uma manifestação na segunda-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 Esperança, que cuida de animais com maus tratos.
Já na terça-feira, 3, o grupopretendeentregaraodelegado José Monteiro Júnior,doNúcleodeProteção
aosAnimais,umabaixo-assinado pedindo investigação e ass devidas punições.

As imagens, registradas pelo surfista Oswaldo
Bissoli e publicadas em sua
página pessoal no Facebook, foram compartilhadas
centenas de vezes no último dia 24. Os comentários
deconsternaçãocomofato
dominaram o post criado
por Oswaldo Bissoli.
Porém, após a divulgação
das fotos, começou a circular no Facebook a informação de que o rapaz, na verdade, teria matado o cachorro após uma discussão
com a namorada e que câmeras de videomonitoramento da prefeitura teriam
flagradoaação.Aassessoria
de comunicação da PMVV
desmentiuainformação,informando que as câmeras
nãocapturaramomomento
da morte do animal.
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Um lar que abrigava 20
cães abandonados foi destruído pela água da chuva
na última quarta-feira
(26), no distrito de Farias,
em Linhares, Norte do Espírito Santo. De acordo
com um dos organizadores
da União Linhares de ProteçãoaosAnimaisAbandonados (Ulpaa), o córrego
do distrito subiu e alagou o
sítio onde os animais esta-

vam. Agora, a ONG procura 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,utilizaumsítio emprestado para abrigar os animais. Dos 20 cães
desabrigados,seistêmapenas um mês de vida.
“O córrego começou a subirealagoutudo”,disseBru-
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no Jones, da ONG. Através
de apelos nas redes sociais e
veículosdecomunicação,os
organizadoresconseguiram
um lote emprestado para
que os animais fiquem temporariamente.
Quem quiser colaborar
pode entrar em contato
com a ONG pelos telefones
(27) 99618-0967, (27)
99947-7070, (27) 999163207, (27) 99937-0860.
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Cariacica vai receber
um hospital geral público.
O local fica ao lado do Estádio Kléber Andrande, no
bairro Dom Bosco, onde
existe um prédio inacabado. O anúncio da obra foi
feito ontem pelo governador 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 contar com todas as especialidades, pronto-socorro e
vagas de UTI. Pelo menos
200 leitos hospitalares serão disponibilizados com o
projeto.
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Questionadosobreaproximidade de um hospital
com o Estádio Kléber Andrade, o governador Casagrande ressaltou que parte
da atual construção será
destinada tanto ao estacionamento do centro esportivo, 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 inacabado para abrigar o hospital geral, segundo o governador, foi feita após as
discussões do Plano Plurianualedasaudiênciaspúblicas, onde a demanda pela
estrutura hospitalar apareceu com frequência. “Além
disso, conversamos com todas as lideranças (deputadoseprefeitura) parareforçar esse posicionamento”,
disse Casagrande.

