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Br163: Trevo de acesso ﬁcará
parcialmente fechado por 90 dias
São José do Cedro
egundo a empresa Sul
Catarinense, o fechamento do trevo é necessário para que as obras do
viaduto possam seguir
com segurança para os trabalhadores e também para
usuários da via.
A empresa fechou o
local que compreende ao
lado direito do canteiro
central do trevo, no sentido São José do Cedro a
Princesa.
Com a modiﬁcação, a
entrada à cidade de São
José do Cedro para quem
vem do sentido Guaraciaba ou Princesa, permanece inalterada. Já para os
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usuários que saem da cidade precisam tomar um
caminho diferente.
Alternativas
Para Guarujá do Sul
devem seguir pela via periférica, até o trevo de acesso ao Parque Industrial
Dois, em Linha São
Domingos, onde adentram à BR 163 para seguir
viagem.
Já para os veículos que
precisam se deslocar em
direção à Princesa, ou
comunidades que ﬁcam
naquele sentido, como
Santa Rita ou Santa Terezinha, precisam igualmente seguir pela via peri-

férica, e fazer o retorno no
trevo próximo ao Parque
Industrial Dois, e voltar
pela BR 163, até o trevo, no
acesso à Princesa.
Para os motoristas que
saem da cidade em direção

à Guaraciaba ou São
Miguel do Oeste, tem uma
segunda opção que é utilizar a antiga saída da cidade, seguindo pela Rua
José João Grando, até a
antiga cancha de bochas.
Foto: Kelly/JI
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Mais de 1,5 mil pessoas
acompanham abertura da
Oktoberfest
São José do Cedro
Oktoberfest começou no sábado em São José do
Cedro. De acordo com o presidente da comissão
organizadora, Nilvo Guisch, a abertura oﬁcial contou
com 1,5 mil pessoas. Ao todo, foram vendidos mais de
2.300 litros de chopp e servidas 230 jantas típicas. Ele
explica que o público de sábado foi o maior dos últimos
quatro anos, no primeiro ﬁnal de semana.
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Justiça suspende interdição do
Frigoríﬁco Malvessi

São José do Cedro
onforme decisão liminar publicada na quinta-feira,
17, no portal do Poder Judiciário, a empresa pode
retornar as atividades.
O frigoríﬁco estava interditado desde 5 de setembro,
há cerca de 40 dias, quando funcionários da Cidasc realizaram uma vistoria no local. Segundo a companhia
foram encontradas irregularidade e o estabelecimento
foi lacrado, impedido de funcionar e realizar abate de aniBloqueio foi feito para construção do viaduto
mais até que fossem feitas adequações.
De acordo com o proprietário, Tony Malvessi, todas
as exigências foram cumpridas e na sexta-feira, (18), o
ção na população cedren- para a população. O prefe- visórios da comarca, que frigoríﬁco foi reaberto.
se. Uma Unidade Prisio- ito pediu o empenho de engloba ainda os municínal Avançada recebe pre- Normélio Menegazzo no pios de Guarujá do Sul e
sos de outros municípios e sentido de impedir que a Princesa”, disse MenegazSão José do Cedro
estados e tanto a popula- unidade prisional seja zo.
prefeito,
Plínio
de Castro e o secretário da Fazenda,
ção, como a Câmara de implantada no município.
Fernando Júlio Will, participaram na quinta-feira,
Abaixo assinado
O secretário Regional
Vereadores e a AdminisA Câmara de Vereado- 17, da assinatura de um convênio do município com a
tração Municipal estão se esclareceu que a reforma e
posicionando contra a ampliação feitas no local res de São José do Cedro Secretaria de Estado de Segurança Pública, de um projeimplantação, já que a uni- foram executadas a partir organizou um abaixo assi- to para implantação de câmeras de segurança pelas ruas
dade está localizada em de uma decisão judicial da nado, que já recebeu a assi- da cidade.
Dez câmeras de segurança de alta tecnologia serão
uma área residencial e comarca cedrense. Ele diz natura de centenas de
comercial, próximo ao cen- que as melhorias foram cedrenses. O documento instaladas, por meio do projeto Bem-Te-Vi do programa
tro da cidade, e pode rece- executadas, com amplia- s e r á e n c a m i n h a d o à do Governo do Estado, Pacto por Santa Catarina. Os ponber presos perigosos. “A ção da capacidade de rece- Secretaria de Segurança tos em que as câmeras serão instaladas já foram deﬁnipopulação está reclaman- bimento de detentos que Pública do estado e ao dos. Melhorar a segurança no município já era uma preodo, e reclama com razão”, não foram condenados governador Raimundo cupação e uma ação planejada da Administração Munideclarou Plínio de Castro, pela justiça. “Estamos tra- Colombo, para que as lide- cipal, e também um pedido da CDL.
O monitoramento do equipamento e imagens será
destacando o risco e a inse- balhando para que a cade- ranças ﬁquem cientes da
gurança que a implanta- ia de São José do Cedro revolta da população com feito pela Polícia Militar e as câmeras estarão funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana.
ção de uma UPA vai trazer abrigue apenas presos pro- a implantação da UPA.

C

População se mobiliza contra abertura de Unidade Prisional
São José do Cedro
prefeito de São José
do Cedro, Plínio de
Castro, acompanhado por
vereadores participou de
uma reunião na tarde de
quarta-feira, dia 16, na
SDR de Dionísio Cerqueira, com o secretário regional, Normélio Menegazzo,
com o objetivo de se manifestar contra a implantação da UPA (Unidade Prisional Avançada) no município.
Após uma determinação judicial de readequação da estrutura, a cadeia
pública do município passou por reformas e sua reabertura causa preocupa-
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Câmeras de segurança nas ruas
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