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Aberta oﬁcialmente a 6ª Feira do Livro da Fai
Foto: Ascom/FAI

Itapiranga
a manhã de ontem,
10, foi aberta oﬁcialmente a 6ª Feira do Livro
no Ginásio Municipal de
Esportes de Itapiranga e
Pavilhão Paroquial.
Este ano com homenagem especial aos 40 anos
da Biblioteca Municipal
Rui Barbosa. Estiveram

N

presentes o prefeito da época da sua criação Gilberto
Goerck (Pipo), o presidente da Câmara de Vereadores da época, Ottmar
Schneiders, e a primeira
funcionária Hildegard
Rausch Meurer, todos
homenageados.
O professor Felipe coordenou a apresentação da

peça teatral "40 anos de
história da Biblioteca
Pública Municipal Rui Barbosa", muito aplaudida
pelos presentes. Já o músico Mélquis da Silva, interpretou "Cidadão" de Zé
Ramalho, com texto adaptado por Ricardo Kraemer,
também arrancando muitos aplausos. Conforme a

coordenadora do curso de
Pedagogia e da Feira, professora Maria Preis Welter, o objetivo da Feira do
Livro é promover o hábito
da leitura. Este ano diversas livrarias estão participando do evento, onde também há o espaço do leitor,
espaço do escritor, a tenda
do circo, e o cinema 3D.

Art Pen Laser
Personalização de Canetas. Divulgue sua ideia e sua
marca, impressão colorida a laser em canetas.
Excelente maneira de presentear seus clientes e amigos.
Fone: (49) 8884-8254

Identiﬁcado autor de ofensas pela internet
para mais de 150 pessoas
Itapiranga
São Miguel do Oeste
Polícia Civil de Itapiranga cumpriu na
quarta-feira (04), mandados de busca e apreensão
em residências do município visando à elucidação
de crimes praticados através do Facebook e emails.
As investigações começaram após denúncias de
várias pessoas relatando
mensagens ofensivas praticadas através da rede
social e emails. Para enviar
as mensagens ofensivas, o
autor utilizava perﬁs falsos
no Facebook com os
seguintes nomes: Maria
Silva, Angela Silva, Antonio Silva e Anônimos Silva.

A

O autor utilizava o
seguinte nome de usuário
nos emails: eu_itapira@hotmail.com.
Após o cumprimento
das diligências, o indivíduo indicado como suspeito foi encaminhado para a
Delegacia de Polícia de Itapiranga para ser interrogado. Durante sua inquirição, ele teria admitido ser
o responsável pelas mensagens enviadas para
diversas pessoas e autorizou o acesso aos perﬁs do
Facebook utilizados para
tal. Com o fornecimento
dos logins e das senhas, os
policiais civis acessaram
os perﬁs e veriﬁcaram todo
o histórico de mensagens
enviadas pelo autor. O

homem, de 30 anos, admitiu, ainda, ser o responsável pela criação do E-mail
eu_itapira@hotmail.com.
A Polícia não divulgou
a identidade do suspeito.
Em análise preliminar,
constatou-se que o autor
enviou mensagens para
mais de 157 pessoas residentes em Itapiranga, São
João do Oeste, Tunápolis,
São Miguel do Oeste, Maravilha e Chapecó. Segundo
o delegado de polícia Wesley Andrade, todas essas
pessoas serão cientiﬁcadas
sobre a descoberta da autoria e terão a opção de
requerer a instauração de
procedimento criminal
para possível responsabilização de crimes praticados

contra a honra (injúria,
calúnia e difamação). Caso
todas elas se manifestem
pela instauração de procedimento criminal, este
será o maior procedimento criminal instaurado na
Delegacia de Polícia Itapiranga, tendo como parâmetro o número de vítimas.
Foram apreendidos
um notebook e um CPU,
possivelmente utilizados
pelo suspeito para o envio
das mensagens. Os dois
eletrônicos serão encaminhados para o Instituto
Geral de Perícias de Florianópolis para exame pericial tendente a conﬁrmar o
envolvimento do suspeito
na prática dos crimes.

Vende-se terreno
com 360 metros quadrados, com duas casas, a 150
metros do Hospital Regional. Uma delas de
alvenaria, com 3 quartos, sala, cozinha e banheiro.
A outra residência mista, também com 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de TV, ambas
reformadas, com escritura. Valor R$ 190.000,00.
Aceito carro ou moto no negócio
Contato pelos telefones: 3622-8814, 8823-7565,
9162-9845, 9921-4177 ou 8805-5157

