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OPORTUNIDADE
Valendo-nos desse momento opor

tuno, pretendemos instigar nossos
, clientes, leitores e colaboradores a urna
reflexão acerca, do ano que se finda.
Entendemos que o processo de cresci

mento, desenvolvimento e evolução de
nossas vidas e negócios, é regido por
uma variável denominada "Oportuni
dade". Tudo o.queconstruímos e con

quistamos ao longo de nossa trajetória
. decorre, na essência, de oportunidades
identificadas e aproveitadas. Se nos

tornamos mais sábios, é porque sou

bemos identificar e aproveitar oportu
nidades de informações e experiências
vivenciadas. Se nos tornamos mais' fe
'lizes,' é porque soubemos identificar e

aproveitaroportunidades de ampliar a
convivência familiar, a amizade, a tole
rância, a generosidade e a saúde física
e espiritual. Se nos tornamos mais for
tes, desenvolvidos e competitivos em

nossos negócios, é porque soubemos
identificar e aproveitar as oportunida
des diante das adversidades ambientais
e mercadológicas. Para nossa equipe do
O Correio do Povo, oportunidade sig
nifica explorar novos caminhos, ir em
busca do desconhecido. Isso demanda
curiosidade, sensibilidade, criatividade,
disciplina e senso de 'realização. Nesse
contexto, registrar a cada dia um ca

pítulo da história e evolução da nossa

comunidade, constitui um desafio que
só se alcança com credibilidade, tradi
ção, experiência, ética, liberdade e res

ponsabilidade, características essas que
norteiam nossa filosofia de trabalho.
Isso é o que nos move, pois buscamos
construir uma empresa de comunica

ção do tamanho de nossos sonhos e

alieerçada namissão de contribuir com
o desenvolvimento social, cultural, eco
nômico e político do Vale do Itapocu. A
nossos clientes, leitores e colaboradores

que dão sentido a nossos sonhos, dese
jamos um Feliz Natal e um ano novo re

pleto de oportunidades .

• Nelson LuizPereira, diretor

\

CHARGES - FERNANDO BASTOS

AQUI TEM UM
,

, DESMATAMENTO!
E 'ISSO É

CRIME AMBIENTAL
.

GRAVÍSSIMOI!!

I

I

OPINIÃO DOS INTERNAUTis ���.
Durante 2009, oito enquetes foram realizadas

no www.ocorieiodopovo.com.br. Selecionamos algumas para retrospectiva.

, ---

Qual deve sera prlÓ,ridade
do governo Cecília Konell
nos próximos anos?'

• Péssimo, nem as melhorias firmadas

para ZOOS foram feitas ainda

m'

Como você avalia o

serviço ,de transporte pÚblico
,"em'Jaraguá do Sul?

• Ruim, não existem linhas suficientes

• MelhOria 110 trânsito, pavímentacâo • Bom, funciona nos horários determinados

• Nenhum, a saúde pública
funciona bem

4,9%
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Janeire
� Fim do turno único

Como uma das primeiras medidas
administrativas, a prefeita Cecília Ko
nell.(DEM) anunciou o fim do turno
único adotado no governo anterior. O
horário de atendimento na Prefeitura
voltou a ser das 7h30 às 11h30 e das 13
às 17 horas. A revisão dos contratos de

terceirização, entre eles o da merenda
escolar, já. confirmado que seria revo

gado, e a redução dos cargos de con

fiança, foram promessas de campanha
reiteradas pela prefeita no discurso de

posse, dia 1°, na Scar. "Eliminaremos
o desperdício", afirmou Cecília, que na
ocasião também anunciou a criação
da Secretaria Extraordinária da Re-

. .

.

construção. Durante a posse, a prefeita
.

-

também entregou o projeto da reforma'
administrativa, e convocou os vereado
res recém empossados para votarem as

.. mudanças no organograma da Prefei
tura em regime de urgência.

Abril

... Audiência debate reconstrução
Audiência pública promovida pela .

Assembleia Legislativa na Câmara de
Vereadores discutiu o paradeiro dos
recursos federais para as obras de re

construção em Iaraguá do Sul. Princi

palmotivo para realização do debate,
a data para o início das obras nos 14

pontos listados pelo Deinfra permane
cia uma incógnita.

Maio

Compra do Parque de Eventos �
Um dos assuntos que rendeumaior

discussão na Câmara no ano de 2009, a

compra do imóvel do Parque de Even

tos, no limite de R$ 1 milhão, foi auto
rizada pelos vereadores. O projeto do,
Executivo, parao pagamento de indeni
zação à Salvita, recebeuseis votos favo
ráveis e quatro contrãríos, Além dos três

governistas, votaram sim os vereadores
Natália Petry (PSB), que saiu em defesa
da retomada do espaço para projetos
como do Centro de ConvivênciadaTer
ceira Idade, eJaime Negherbon (pMDB),
alegando apelo popular. Maior dúvida
na votação, o vereador Amarildo Sar
ti (PV) aliou-se ao governo, Impedindo
que a decisão recaísse sobre o presiden
te da Casa, Jean Leutprecht (I?C do B). O
projeto estavaem regime de urgência

� Compr� demáquinas
Em votação unânime, porém com

bastante discussão, os-vereadores apro
varam projeto que autoriza a Prefeitu
ra de Jaraguá do Sula contratar finan
ciamento junto ao Banco do Brasil até
o valor de R$ 3 milhões. Os recursos
seriam investidos na compra de cami
nhões emáquinas, através.de licitação,
prevista paraos próximos cinco meses.
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... Fim da terceirização
Promessa de campanha, a prefeita

Cecília Konell (DEM) confirmou o fim
da terceirização e a retomada, pelo
município, dos serviços da merenda
escolar. Ela assinou o decreto que re

voga o contrato com a empresa pau
lista SP Alimentação, responsável pela
merenda na rede municipal de ensino
na gestão passada"

.

Maio

� Vereadores reajustam diárias
Em votação única e unânime, o

plenário da Câmara aprovou o reajus
te dos valores das diárias pagas aos

vereadores e funcionários da Casa. A
resolução da Mesa Diretora não esta-

.
va na ordem do dia, mas foi incluída

. na pauta de votação a pedido do vice

presidente Isair Moser (PR). Não hou
ve éliscussão.

�'INSS em Guaramir.im
.

O município de Guaramirirn foi au
torizado a comprai o terreno onde será
instalada a agência do INSS. O projeto
de lei foi aprovado com todos os vere- .

adores favoráveis à iniciativa do Exe
cutivo. Porém, os oposicionistas pedi
ram que no texto fosse incluído o valor
máximo para a aquisição, fixado em R.$"
240 mil na emenda assinada pelo líder
de governo Osni Bylaardt (pMDB).

.Junho

� Diárias na Prefeitura deGuaramirim .

Com voto contrário apenas do vereador Jaime de Ávila (PT), a Câmara apro
vou o reajuste proposto pelo EXecutivo nas diárias pagas ao prefeito, vice, se
cretários-e servidores públicos de Guaramirim. Uma emenda derrubou o artigo
que impedia o 'pagamento das indenizações para deslocamentos às cidades de
Iaraguá do Sul, Schroeder eMassaranduba
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..... Fim do repasse à Arsepum
Câmara deVereadores rejeitou pro

jeto do -Executívo revogando a lei de
1983 que autoriza o município a con

ceder subvenção à Arsepurn (Associa
ção Recreativa dos Servidores Públi
cos Municipais). A proposta também
acabava com o auxílio ao grêmio dos
funcionários do Samae. O repasse dei
xou de ser feito em outubro de 2008,
ainda na administração Moacir Bertol
di (PMDB) e continuou no governo da

...... Konell assume duas secretarias prefeita Cecília Konell (DEM� que, no
O ex-prefeito Ivo Konell (DEM) foi· dia 30 de março, assinou um decreto

nomeado, pela esposa e prefeita Cecí- vedando as transferências voluntárias
lia Kónell (DEM), secretário dás pastas, à associação, com data retroativa a pri
de Administração e Fazenda. A nome- meiro de janeiro de 2009. O Executivo
ação, segundo ele, foi condição impos- alega que a entidade não tem caráter
ta pela esposa quando aceitou o subs- .

social e: por isso, não poderia receber
tituir na disputa pela Prefeitura após dinheiro público. O fim do repasse vi
uma decisão judicialque decretou a rou alvo de unia disputa judicial, que
perda dos seus direitos políticos. aguarda julgamento.

.

Agosto
..... Cargos ·efetivos para hospitaí

-

Compromisso assumido pelomu
nicípio em um termo de ajuste de
conduta com o Ministério Público, a
Câmara de Vereadores de Guarami
rim aprovou projeto de lei comple
mentar que cria 32 cargos de pro
vimento efetivo rio Hospital Santo
Antônio, O maior número de vagas
foi destinado à contratação de médí-

. • coso Outro projeto aprovado autorí
zou as contratações temporárias até
a realização de concurso público, no
prazo de três meses. O TAÇ foi pro
posto apósdenúncia de que médi
cos e funcionários do' hospital.não
foram contratados por meio de con-

.
curso. E, também, porque amaioria
das consultas e procedimentos eram
particulares e por convênios, e não
pelo SUS.

A este

..... Codejas recébe R$ 300 mil
Três projetos do Executivo que des-

.

tinam R$ 304.878,00 para atender ao
empenhamento de despesas de capi
tal da Codejas (Companhia de Desen
volvimento de Jaraguá do Sul) foram
aprovados pela Câmara. As propostas
em regime de urgência tiveram votos

contrários dos vereadores Amarildo
Sarti tpV), Natália Petry (PSB), Justino '\
da Luz e Francisco Alves, ambos do PT.

..... Ex-prefeitosmultados pelo TCE
Denúncia de irregularidades prati

cadas no sistema de estacionamento

rotativo, administrado pela empresa
Cartão Jaraguá, gerarammulta aos ex

prefeitos DurvalVasel e Irineu Pasold.A

representação foi protocolada em 2004

pelo então presidente da Câmara deVe
readores, Carione Pavanello, a partir de
relatório de uma comissão de inquérito,

•Comissão da Reconstrução,
Criada para fiscalizar as obras nas

regiões atingidas pelas chuvas de no
vembro de 2008, a Comissão Especial
daReconstrução encerrou oficialmente
os trabalhos. O relatório, lido em sessão

ordinária, compila as atividades dos cin
co integrantes por urn período de cinco
meses. A realização de urna audiência

pública esteve entre as ações.

..... Nova distância par_a postos
o prefeito Evaldo Iunckes (PT) san-·

cionou a lei municipal que diminuiu
de 800 para 400 metros a distância

para instalação de um posto de com
bustível a outro, assim como de indús
trias e ou depósitos que operarem ou

armazenarem produtos inflamáveis.
De estabelecimentos de ensino, insta
lações militares, subestação transfor
madora de energia elétrica, adutoras
ele abastecimentos de água, terminais
rodoviários e de transporte coletivo e

hospitais, ambulatórios, asilos e postos
de saúde são 300 metros. Já de igrejas,
cinemas, teatros e similares,

-

a cons

trução de postos deve se dar amais de'
. 150 metros. As distâncias foram pro-
postas por emendas de vereadores ao
projeto original, que estabelecia 100
metros para todas as situações. Uma
audiência debateu o projeto emmaio.

����" :.� '��<r;P'��r&�
..... Audiência dêHàte tr��jporte

Cóntrato de corrõessão dês serviços
de transporte público coletivó com aVia-

.

ção Canarinho voltou a ser debatido em
2009. A Câmara de Vereadores promo
veu urna audiência pública, que lotou o

plenário da-Casa, €Qn.J:pàrticipação do
Ministério Público, representantes da
concessionária, associações'de morado-

.

res e outras entidades.A discussão girou
em tomo da implantação da tarifa-úni
ca e das obras de responsabilidade da

empresa, entre as quais a construção do
novo terminal, com novos prazos estabe- ....

lecidos em decreto assinado pela prefeita
CecíliaKonell (DEM), Representando' o
governo, o secretário de Planejamento,
Aristides Panstein, 'Informou que o mu

nicípio iria propor o quarto termo aditi
vo ao contrato, constando metas a serem.

.

executadas pela empresa

Setembro
..... ��mara impf�nta O�vidorii;t�:.';

��xeIl!plo da: Prefeitura, a Câmara
deVireadores de Iaraguá do Sul im
plárliou osetor deOuvidoria. Con
templado na reforma admínístratíva
do Legislativo aprovada 'em maio, p_ .

serviço foi regulamentado pormeio de
'

resolução da Mesa Diretora. O prazQ <,
para resposta aos usuários foi fixadé.
em cinco dias úteis.

' '
_

ÂChiodini assume como deputado
Suplente Carlos Chiodini (PMDB)

assume cadeira naAssembleia Legisla
tiva no lugar do deputado Júlio Garcia
(DEM), eleito conselheiro doTCE (Tri
bunal de Contas do Estado). Depois

.

de uma passagem de dois meses em
2008, Chiodini assumiu sem data para
sair, se lícencíando do cargo de diretor
Administrativo e Financeiro do Porto
de São Francisco do Sul.
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Outubro
\ � TRE absolve Cecília Konell

Por cinco votos a zero, o TRE (Tri
bunal Regional Eleitoral) de Santa
Catarina absolveu a prefeita Cecí
lia Konell (DEM) e o vice Irineu Pa-

'

sold (PSDB) em um processo que
pedia a cassação de diploma dos
dois. A ação foi movida pela coliga
-ção Iaraguã Nossa Gente, que tinha
o ex-prefeito Moacir Bertoldi como

.

candidato. O recurso pedia a cas

sação do diploma da prefeita, ale
gando que Cecília não se àfastou do

cargo de psicóloga terceirizada do
'Ciretran, enquanto era candidata.

Segundo a coligação Jaraguá Nossa

Gente, ela prestoudeclaração falsa
ao dizer que não era servidora pú
blica. Porém, o mérito nem chegou

.: a ser analisado pelo Tribunal, que
considerou que a coligação entrou

com a ação depois do prazo legal.

Novembro

ÂTerceirização gerá ação
Apartir de denúncia da Procuradoria

Geral da União e do Ministério Público

Federal, o ex-prefeito Moacir Bertoldi
(pMDB) virou réu em ação civil pública
pela terceirízação dos serviços dameren
da escolar pelomunicípio na sua gestão.
O contrato com a empresa SPAlimenta

ção, rompido em janeiro de 2009, foi alvo
de investigação naCâmara em 2007.

Dezembro

� Votação da LOM fica para 2010
Trabalho iniciado no mês de feve

reiro, com a criàção de uma comis

são, a votação da nova Lei Orgânica
do Município foi adiada para 2010.,

Por sugestão do líder de governo
Adernar Possamai (DEM}, a decisão
foi acatada pela maioria dos verea
dores, entre os quais Isair Maser (PR),
Lorival Demathê (PMDB) e Amaril
do Sartí (PV), além da base aliada.
O adiamento, segundo o presidente
Jean Leutprecht (PC do B), foi estra

tégico para impedir o arquivamento
das emendas, já que parte dos vere
adores não concordava com a vota

ção este ano. Um dos artigos proíbe
a prática do nepotismo em todas as

instâncias do poder público munici
pal. Para serem aprovadas, são neces
sários oito votos. O presidente tam

bém se manifesta.

ÂOrçamento de R$ 313 milh�es
, Orçamento para 2010 aprovado
pela Câmara estima a receita e fixa a

despesa do município em R$·313 mi
lhões. O montante é cerca de 12% a

mais que a previsão -de arrecadação
prevista para 2009, de R$ 288 milhões.
Os setores que receberão amaior fatia
dos recursos sãoEducação (25%), Saú
de (17%) e Obras e Urbanismo (13%).

RETROSPEGlVA 2009
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Novembro

� Mais 160 efetivos na Prefeitura
Câmara aprovou por unanimidade

projeto assinado pelo prefeito Evaldo lun
ckes (PT) que cria 160 novas vagas, em

cargos já existentes, para funcionários efe
tivos nas áreas de saúde, educação e ad
ministrativa. O texto também cria o cargo
engenheiro florestal. O governo anunciou

que as vagas deveriam ser preenchidas
por aprovados emprocesso seletivo.

.

� Cedup confirmado
Ministro da Educação, Fernando Ha

ddad, confirmou o investimento doMEC
da ordem de R$ 6,5 milhões na constru
ção de um Cedup (Centro de Educação
Profissional) emGuaramirim. O anúncio

foi feito em audiência com lideranças po
líticas e empresariais do município, em
Brasília Doado pela Prefeitura ao Estado,
o imóvel que vai abrigar a unidade fica
junto ao ParquedeEventos, na BR-.280.

� Arquivo Histórico sem chefes
Reportagem especial de O Çorreio do

Povo mostrou que o Arquivo Histórico
funcionava desde o começo do ano sem
um chefe para o setor e para o Arquivo

., Intermediário. Duas pessoas foram no

meadas em março para os cargos co

missionados, mas nunca trabalharam
no local. Ambos atuavam em setores

operacionais na Fundação Cultural, po-
, rém recebendo salários de chefe, que
variam entre R$ 2 mil e R$ 2,4 mil. Se
bastianaAparecida Pereira foi nomeada
chefe doArquivo Intermediário, porém
trabalha no Museu da Luz, da Fundação
Cultural. Situação semelhante foi confir
mada por Clodoaldo de Jesus, nomeado
chefe doArquivo Histórico também em

. março, porém desde a contratação tra
balhando como motorista, um cargo ex
clusivo para efetivos.

� CEI investiga Schützenfest
A partir de relatório apresentado

na Acijs, que apontou prejuízo su

perior a R$ 400 mil na 21 a Schützen
fest, a Câmara de Vereadores decídiu
instaurar uma Comissão Especial de
Inquérito para investigar as contas

da festa. Uma das intenções é des
cobrir se a Prefeitura arcará ou não
com o prejuízo, A vereadora Natália

Petry (PSB) foi eleita presidente e

Justino da Luz (PT) o relator da CEI,
composta ainda por Amarildo Sar
ti (PV), Jaime Negherbon (PMDB)
e José de Ávila (DEM), o único re

presentante do governo. Jean Carla

Leutprecht (PCdoB) e Isair Maser

(PR) ficaram como suplentes e um:

dos dois deverá assumir a presidên
cia da comissão, já que Natália deve
rá deixar a vaga por ter sido eleita a

presidente do Legislativo.

. Â13° salário para comissionados
,A instituição do 13° salário para car

gos comissionados estava nos planos
daPrefeitura para 2009. O Executivo en
viou um projeto à Câmara de Vereado
res que garantia o benefício para nove

,

secretários e outros 46 comissionados,
com impacto orçamentário de R$ 80
mil ao ano. Segundo o prefeito Evaldo
Junckes (PT), o pagamento do 13° sala-

,
rio já ocorria nas admihistrações ante
riores, mas não estava previsto em lei.
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Vereadores na legislatura passada, Pupo e Chiodini assumiram a

Prefeitura em cerimônia realizada dia 8 de julho na Câmara

Evaldo Junckes e Luiz Chiodini
são diplomados e empossados

Foi sob os aplausos de centenas de mitiuo �taig� para Iunckes, 'ex-colega na .

-

pesso�&,que Evaldo Iunckes _(PT) aden- legislatura passada. !'O-respeito- à Justiça,
trou dia 8 de julho no plenário da Câ-" aos Poderes e às pessoas que nos levou -

rnara para tomar posse como prefeito de a este cargo", declarou o tucano, reafir-
-

Guaramirim. A sessão solene; conduzi- mando "o compromisso- de trabalhar
da pelo vice-presidente Jorge Feldmann pelapopulação"

-

__-
(PP), iniciou minutos depois de o petista' O novo prefeito agradeceu a eficiência
ter sido- diplomado pela juíza eleitoral dos' advogados, a presença dê:1ideranças
Cândida Inês Brugnolí, - políticas da região 'e-o apoio da família.

O ato seguíu-ríto semelhante ao_que _ "Valeua pena acreditar, valeu a pena
ocorre a cada quatro anos no dia 1 Õ de

_ persistir", disse Evaldo Iunckes, anun
janeiro, após o pleito-municipal. Com a

_
dando a nomeação do médico Paulo

mão direita estendida, Iunckes e o vice, Veloso como secretário de Saúde. "Meus
Luis Antônio Chiodini (PR), prometeram - secretários serão profissionais da área",
seguir as Constituições Federal e Estac;W_� prometeu. Ex-PMDB, Veloso comentou
al e as leis que regem o município. ",- '-�-'" .: sobre a responsabilidade da pastá e seus

O primeiro a discursarfoi Q;:;preSíd,en- _ desafios. "Vamos precisar de muita aju-
te da Casa, Marcos Mannes tP�

-
- -

-

dj(.:porque queremos deixar asaúde bem _

na condição q�$lrefeito iritêrih -

'-' redàndinha", disse.
. ��. . .�. , ··'à�;;··

...Comemoração em frente à Prefeitura pela reviravolta no TSE
-

Instantes após o fim do julgamento no TSE, centenas de pessoas se aglomeraram em frente II Prefeitura.
Houve carreatC!_e queimo de fogos. Nilson Bylaardt, Altair Aguiar, integrantes do suo equipe de governo e

_

vereadores, além de simpatizantes e curiosos, se reuniram poro comemorar. Bylaardt agradeceu 00 prefeito de
Borro Velho, Samir Maltar (PMDB), pelo convite poro ser secretório de Administração, e 00 apoio financeiro do
população. "Eu só consegui pagar advogado em Brasília porque o povo me ajudou", disse.
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�Liberação de FGTS e redução �Mais de 100 casas alagadas
do IPI movimentaram economia _ -'1 No dia 4 de fevereiro de 2009,

As setemil famílias jaraguaenses que tiveram as casasatíngí- diversas ruas de'Iaraguá do Sul

das pelas fortes chuvas de novembro de 20Q8J puderam -sacar os amanheceram tomadas pelo bar-
valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Seíviço ro e pela lama. As fortes chuvas

(FGTS) no-mês de janeiro de 2009. Para isso, ummutirão foírea- voltaram a castigar a região, dei-

lizado no ginásioArthurMüller.. resultado de uma parceria etitre xarido mais de 10'0 casas alaga-
Caixa Econômica Federal, Prefeitura e Secretaria de Desenvolvi- 'das e pelo menos dez residên-

menta Regional. As liberações ultrapassaram os R$ 10 milhões,
'

cias.Interditadas. Ocorrências

A iniciativa teve como objetivo a movimentação da economia de deslizamentos de terra foram

local e o incentivo para que as pessoas atingidas pelas enxurra-
l

._ repi�tradas nos bairrosIaraguá
das recuperassem o que foi perdido. O que tambémmovimen- 99, 1araIDIá 84,VIlãRau éEstrada

tau a economia em 2009 foi o mercado automobilístico. Muitos NóV;;,t. No Bairro Amizad,e, esta-

jaraguaenses realizaram o sonho da-éompnl do carro zero. Com belêcírnentos c�fu_erciajs� foram

a isenção do IPI, como medida contra a crise em vigor desde ja- atingidos. Supermercado, Centro

neiro, o consumidor que optou por um carro popular que custa- de Educação' Infantil.e padaria fi-

cerca de R$ 25 mil, por exemplo, conseguiu economizar cerca caram alagados. Alguns produtos
de 1,7 mil no momento da compra. Comemoraram o consumi- foram perdidos e'os comercían-

dor pela oportunidade e as concessionárias pelo aquecimento tes reclamaram da falta de tubu-

das vendas. Em Iaraguá do Sul, as revendedoras apontam um lação na localidade.
incremento'de até 25% nas vendas devido à medida.

'Maio

Â Passold assume CDL
Em maio de 2009,Wanderlei Pas

sold assumiu a presidência da Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL) no lugar
de João BatistaVieira. Ele permanece
rá no comando da instituição até 2011.

Como metas de sua gestão, Passold
destaca a capacitação dos funcioná

rios do comércio e a volta do estacio

namento rotativo no Centro da cidade.

-

Março
� Frangos morrem de calor
Um verdadeiro cenário de devastação. Quem passou

pela granja deWig�do Meier, no Bairro Iaraguá 99, no
dia primeiro de março teve tuna triste visão: 20mil fran

gosmortos e amontoados no quintal. Mais dametade da
criação morreu por falta de energia elétrica.Ventiladores
e vaporizadores pararam de funcionar. Em dia de càlor

excessivo, sem os aparelhos, nada pôde ser feito para sal

var a criação. Sobraram somente 15 mil deles. O prejuí
zo do proprietário da granja ultrapassou os R$ �5 mil. As
aves seriam repassadas para a empresa SearaCargill.

Julho

� Legalidade fi incentivada
Oficiálizada em Iode julho, a Lei

que cria a figura do Mícroeempre
endedorIndividual foi um dosmar
cos na economia brasileira em 2009.

Manicures, cabeleireiros, doceiras,
vidraceiros, professores particula
res, pintores e fotógrafos são alguns
dos profissionais beheficiados"pelo
novo sistema. A iniciativa propõe
redução de custos provenientes de
,taxas para que esses trabalhadores

pt1rmaneçam na legalidade.
'

A este
"""

.s «

Â Filas para especialidades Â ETE São Luís sai do papel
o maior problema na saúde con - Em agosto de 2009, a Estação de 'Ira-

tinua sendo a agenda de especialistas, tamento de Esgoto do Bairro São Luís

exames e cihirglas;Afila de pessoas que finalmente começou a sair do papel,
aguardam por um atendimento no Cen- 'depois de diversos atrasos no cronogra
troVida, única clínica de especialidades, ma da obra, devido às chuvas. A entre

da rede públicamunicipal, queno início ga da obra está prevista paraZül l. Nos
do ano era de 18mil pacientes, continua próximos dois anos, alémda estação, o
em tomo de 12 mil. Entre as especiali- Samae ainda precisa instalar 124 quílô
dades com maior demanda reprimida metros de redecoletora.Os investimen-

estão cardiologia, ortopedia e pediatria tos chegam aR$ 23milhões.

ÂGripe A lota hospitais
Na área da Saúde, o ano de 2009

foi marcado pelos crescentes casos de

contágio pelo vírus HIN1. Por um lado,
os próprios médicos e enfermeiros en
frentavam o desafio da falta de conhe
cimento para lidar com a nova doença. '

Do outro, pacientes com sintomas da

nova gripe lotavam as unidades de saú

de em busca de atendimento. Os perí
odos mais críticos foram os meses de

julho, agosto e setembro, quando o frio

facilitava a proliferação do vírus.

Setembro

� 'Oito mortes confirmadas
Namicromegião, foram registradas

oito mortes por conta da gripe A, sendo
quatro pacientes de Iaraguá do Sul, um
de Guaramirim, um de Corupá e dois
de Massaranduba.

�

Grávidas, crianças
e idosos foram considerados grupos de
risco da doença Como medidas de pre

venção foram estimulados hábitos de

higiene. Eventos públicos foram cance- .

,lados para evitar o aglomero de pessoas.

� Sobram vagas, faltammédicos
Das 24 vagas abertas para contrata

ção de médicos lançado em julho, ape
nas 19 foram preenchidas. Foram con

tratados quatro médicos para atuarem
nos programas Estratégia da Família,
cinco clínicos gerais; dois pediatras e

oito especialistas. Algumas vagas não
tiveram procura e outros profissionais
desistiram.

I
, I

� Novel� no transporte público
Em 2009rusuários do transporte pú

blico de Iaraguá do Sul assistiram a uma

verdadeiranovela sem fim. Polêmicas e

atrasos rodearam o serviço. Jánomês de
janeiro, um reajuste de 10% no preço das

passagens pegou os usuáriós de surpre-
,
sa, O valor que era de R$ 2,05 passou para
R$ 2,25.,Em junho, a empresa assinou o
decreto que regUlamentava trêsmudan
ças obrigatórias:'bilhetagem eletrônica,
integração do transporte e tarifaúnica, O

prazo para a implantação do sistema de
bilhetagem eletrônica foi definido para o
dia 18 de setembro. Mas no dia damu

dança, muitas dúvidas ainda rodeavam
passageiros e até funcionários daCanari
nho. O cadastro para a aquisição do car-'
tão Tem também gerou filas e polêmicas.
Somente no dia 18 de novembro, todo o

sistema passou a valer, com tarifa única e

fim do bilhete de papel

� Duas greves dosmotoristas
@utro fato que marcou o setor

neste ano foi a paralisação 'de parte
dos motoristas e cobradores, a pri
meira em janeiro e a segunda em
setembro. Da última vez, eles cruza
ram os braços reivindicandomelho
res condições de trabalho, auxílio
alimentação e a volta de cobradores

que haviam sido demitidos.

1

/
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Setembro

Â.Ventos fortes destelham casas
Na madrugada do dia 8 de setembro

de 2009, dez meses após as tragédias
climáticas que abalaram Santa Catarina
em 2008, ventos fortes, que em algumas
cidades do Estado chegaram a no km/h,
atingiram a região. Em Iaraguã do Sul,
mais de 40 casas foram destelhadas, Em

CÓ'fupá foram 135 desalojados e oito de

sabrígados, sendo 45 casas danificadas e
duas totalmente .destruídas, Jaraguá do

_M-Schro�der(�orupá e Bc:rra.Vefua de
cretaram sítuação de emergencia,

Â. Saldo positivo
Mesmo depois de um ano pau

tado pela'apreensão devido à crise
financeira mundial, 2009 termina
com saldo positivo. Pelo menos,
esse é o cenário que-se confirmou
no âmbito do'�wprego:'B�jàneiro
a novembro, ô total de admissões
em Jaraguá do Sul superou o de
demissões: Foram 29.057 contrata

ções frente a 27.822 desligame:qtos.

Julho

T'Reconstruçãô atrasa ,,'

Previsto para terminar até o dia 30
de novembro de 2009, o trabalho de

reconstrução no Rio Molha, no Boa

Vista, na Estrada Garibaldi Lado Pe

queno e na RuaWolfgangWeege não
foi concluído. No mês em que deveria
concluir as obras, o Deinfra (Departa
mento Estadual de Infraestrutura) es
tabeleceu urna nova data para a recu

peração, completa nos quatro pontos:
dia 15 de janeiro de20l0:

� Balança em r.ecuperação
Apesar de ter sofrido quedas

significativas ao longo de 2009, a
balança comercial jaraguaense en
cerrou o ano mostrando recupe
ração. Se em janeiro o saldo entre
as exportações e as importações
era apenas de US$ 20 milhões, no
mês de.novembro, houve recorde
e a diferença mais que' dobrou,
passando de US$ 47 milhões. A
maior queda foi registrada em fe
vereiro. Ainda assim, em nenhum
dos períodos as compras supera
ram as vendas para o exterior, ao
contrário do que ocorreu em al

gumas das principais cidades do
Estado. Nos últimos 11 meses, os

materiais export<iQ,os alç�çaram
�ô'mQntàTIte d�.:g§$' 538'jnilhõe,s,• 1 ',',' '

'.
.

.' '" A_,.

Iã as'aquisíçõesestacionararf em
US>$ 332 milhões. Qs números são
inferiores aos,de 2008, quand9�o
saldo chegou aUS$ 573mllhpes:

Janeiro

Â. Polícia registra 12 homicídios
"

Neste ano, o Vale do Itapocu regis
trou 12 homicídios. A maioria dos ca
sos foram solucionados pela Polícia
Civil, mas alguns ainda permanecem

- pendentes por causa de falta de pro
vas contra os suspeitos. O primeiro

, aconteceu no dia 3' de janeiro. O ope
rador de máquinas Luciano Marinho
de Melo, 31 anos, foi morto a facadas
pelo vizinho JoséValdecir Maçaneiro,
27, no Bairro Três.Rios do Norte. Um
dia depois, Maçaneiro se entregou à

polícia, alegando que agiu em legítima
defesa. Ele foi solto porque não houve
flagrante, mas voltou a ser preso quan
do a Justiça decretou a prisão preven
tiva dele. o julgamento aconteceu no
dia 15 de dezembro e resultou na COn-

denação por 14 anos.

Fevereiro
..... Casal émorto a tiros

No dia 13, o casal Germano Ran-
.

dig eRosány deAraújo Pereira foram
mortos a tiros dentro de casa, no
Bairro Caixa d' Água, em Guararni
rim. Os acusados pelo críme.Ansel-

�mo Dias, 24 anos, conhecido como
Negão, e Fernando Rosa, 23, teriam
assassinado o casal por causa de dí
vidas por drogas. Os suspeitos estão
no Presídio deJaraguá do Sul. -

". ,.t'.

� Grãvida é assassinada
No dia 30, Márcia Madalena Pupo, 22

anos, foi morta com um tiro na cabeça
dentro de casa, no Bairro Vila Rau. Ela
estava grávida de seis meses e a criança

, também não resistiu, O principal sus
peito do crime é o companheiro dela,
RodrigeCorrea, 21 anos. Ele'fícou pre
so por��O dias, mas foi solto por falta de
provas.Em depoimento à Polícia Civil, o
acusadodisse que achava que não era o

pai do bebê queMárcia esperava

Junho
..... Morte em frente â boate

No dia 16, Marcos Lopes, 30 anos, foi
morto a tiros em frente à Boate Palais
do Amor, na SC-413, emMassarandu
ba Ele morava no local em um quarto
alugado e a boate estava fechada no dia
em que o crime ocorreu. Os suspeitos
do assassinato, Edson Hesper e Fernan
daViga, foram presos. o. homicídio teria
ocorrido por acerto de contas por causa
de dívidas com drogas.

A osto

..... Três corpos são encontr�dos
No dia 15, o corpo do comer

ciante Hernandes de Moraes e:ris
to, 28 anos, foi encontrado em

uma lagoa nos fundos da Igreja
São Pedro, em Schroeder, a pou
cos metros da casa dele. Ele tinha
lesões na cabeçã provocadas' possi
velmente por urna faca. Até agora,
nenhum suspeito foi preso. No dia
29, o corpo da jovem Gabriela da

, ctqnceição, a:n,os, foi encoptra-
a� queimad s "ft:m�os dê)iina
ca'sa abandonàda pertencente ao

antigo DER (Departamento ele Es
tradas de Rodagem), na SC-413, em
M(lssaranduba. Segundo laud,o do

" I�L (Instituto�éâico LegâlJ� ela
foi.morta com um tiro na cabeça.
o principal suspeito é um ex,na

morado de Gabriela, mas ele não

�oi preso por
c

de pro�
a�Jlais, o corp hom ãõ '

identificado foienconttado parCIal
mente queimado nomesmo local.

� Dupla mata designer .

No dia 21 de julho, o corpo de 'desig-
. ner Oscar Lorenzi, 46 anos, foi encon
trado embaixo de urna ponte em Nereu
Ramos. Lorenzi havia desaparecido na
noite do dia 17, depois de sair de urna
festa julina Os acusados, Mazio Antônio
Justino Ferreira, 24 e Marcos de Oliveira,
21, são acusados de latrocínio (roubo se

guido de morte). Eles confessaram que
afogaram Lorenzi para roubar o carro

dele, um Peugeot Os suspeitos foram lo
calizados em União daVitória/Pll, com
o carro do designer.

Agosto
..... Depois da prisão, a liberdade·
o ano de 2009 foi marcado pela li

berdade dos.sete suspeitos presos du
rante a Operação Game Over, deflagra
da em novembro do ano passado. o. S11
(Superior Tribunal de Justiça) e o STF

-

(Supremo Tribunal Federal) concede
ram habeas corpus para a ex-delegada
regional JuremaWulf, AdemirBell (o
Adi) 'e a filha Bianca, JoséWodzinsky (o
Zeca) e os filhos Vmícius e Everson e a

escrivãDilva Dolzan, O julgamento dos
-

suspeitos, previsto paramaio, ainda não
aconteceu. A ex-delegada é acusada de
corrupção passiva, violação de sigilo
profissional, prevaricação, falsidade ide
ológica e advocacia administrativa (pa
trocinar interesse privado valendo-se da
qualidade de funcionário). Em outubro
Jurema assumiu o cargo de delegada co
operadora em Piçarras, mas dias depois
foi afastada por força de portaria assina- '

da pelo delegado geral da Polícia Civil,
Maurício Eskudlark
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Setembro

... Jovem pérde a vida'
No dia 26, Maurício da

_ Cunha, 28 anos, foi morto a

facadas no Bairro Rio Branco,
i em Guara-mirim. O suspeito
Tiago Ferreira dos Santos con
JeSSOll ter esfaqueado Cunha.
O crime teria acontecido por
causa de um desentendimen
to entre a vítima e o agressor.

RETROSPECTIVA 2009
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Outubro Novembro
......--......�

..... Taxista morto a facadas
No dia 11, o taxista Edgar Antô- -

nio Luz, 39 anos, foi morto a facadas
na Rua Roberto Seidel, em Corupá. A
polícia suspeita de latrocínio (roubo
seguido de morte), já que dentro do
carro não foram encontrados docu
mentos e dinheiro. Colegas que tra-

.

balhavam com Edgar teriam visto três

pessoas embarcarem no táxi dele ho
ias antesdo crime. Mas, os suspeitos.
não foram reconhecidos.

1
.

1

... Trânsito faz 17 vítimas
'

De.Iv de janeiro a6 de dezembro, a
Políeia Militar registrou 17 mortes no

local do acidente em Iaraguá do Sul. A
_ estatística não contabiliza os trechos de
rodovias estaduais e federais que cortam
o município. Também não são registrá
das as vítimas que morreram no hospi
tal após o acidente. No ano passado, a
PM registrou 21 mortes no local do aci
dente. A primeira morte aconteceu no

dia 8 de janeiro, quando o motociclista
Ivonei Galkwoski, 18 anos, faleceu ao

bater de frente com uma LandRover De':- '

fender, naRuaMariaUmbelina da Silva,
no BairroVIla Lenzi.

,

Outubro

, Fevereiro'_ Maio

1
J
J
)
\
\

"'Imprudência causa duas mortes
• No dia 6, Dilceu José Gomes Mar

tins de Andrade, 40 anos, dirigia em

briagado quando invadiu o pátio de

lplla casa, no Bairro Ribeirão Cavalo, e
atropelou o pequeno Erivelton Menon,
3 anos. Qmotorista responde em liber
dade pelos crimes de homicídio culpo- '

se de trânsito (sem intenção dematar) e
embriaguez ao volante:

• No dia 14, Lurdes Bernardo Pereira,
50 anos,morreu na colisão entre amo
tocícleta-emque ela estava de carona
e um Corsa; naAvenida Prefeito Wal
demar Grubba. O condutor do Corsa,
Claudinei Gonçalves, 41 anos, responde'
em liberdade por homicídio culposo de
trânsito-ísem intenção dematar).

... Capotamento
No dia 17, 10uil;SZipf, 16 anos,'

morreu depois que _('I Píesta que
ele dirigia capotou ná Estrada Ga
ribaldi. Ele teria saído com o CaITO
para ir em uma festa, sem autori-

zação dos país. "

.

,'_
.

i
J
\

! .. j
,J

..... Quatro pessoas morrem
• No dia 5, o motociclistaAdriano Pedrelli, 37

anos, morreu ao chocar-se de frente-com um ca

minhão na EstradaRibeirão Grande do Norte.
• No dia 6, Marilu Oeníng Melo, 27 mos,

morreu depois que a motocicleta em que ela
estava de carona colidiu comumaVan, no cru
zamento das ruasWalte�Marquardt e Feliciano
.Bortoliní, nas proximidades do' trevo daArgi.

'

• No dia 17, o motociclistaAdenilson Cor

reia, 39 anos, morreu após a colisão COm uma

caminhonete 'F250, na Rua Francisco Hrus

chka, no BairroTifa Martins. O motorista da

caminhonete, Luiz Pero.n, 41 anos, estaria tra
fegando no meio da pista, embriagado. Ele res
ponde-por homicídio culposo de trânsito (sem
intenção dematar).

oi No dia 26, Thais SàmaraKutas, 20 anos, mor
.

reu 'em um acidente envolvendo amotocicleta

que ela estavade carona, carro e caminhão na
RuaJoséTheodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira.

t
J
j

1

..... Homem atropeladopor trem
,

.. No dia 5, Maximiano Pedroso do Amaral, 22 anos, foi atro

pelado na Rua Joaquim Francisco de Paula, no Bairro Chico de
Paulo. Segundo o maquinista que conduzia o trem, Amaral estaria
dormindo sobre os trilhos.

• No dia 6" omotociclista Íúlio César deOliveira, 48 anos, morreu
na colisão comuma bicicleta naRuaAdélia Fischer, Bairro Baependí.

- I

\
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Mais tuna vez, a dupllcação
,

:-280, no trecno�'de
,

" '"tf@S�Pl� �ua
Gj'É> o Franci, Sul,

, nG9lJ apenas na proooessá

se tomar r:
�; f;",

. " SOlllénts'
, �." ..

dé2010.

e novem

do ii aber
. .Mâànlais

uma ve nteceu,

Os frequ'erttes atrasos

motivaram a divulgação de
urna' nota assíçada pelaAci
js (AssQcia'Çªo Empresarial
de Jaraguádo Sul) que repu-,
díou a i

.

iêncía dos or-
ela obra.

A duplicãçãq da BR-280
é reivindícada pela região Ji.á,

. 16 anos. Em 2008, O Correio
do Povo inici01.l uma cam-

. panha �l
.

Iícação da
rodovia

.

gístrando
todos o�

.

-e- A NOVEJ_A DA DUPL�CAÇAo
.... Julho2004

Diretores técnicos do con
sórcio 'Iguatemi/Sotepa, res
ponsável pela execução do

projeto da duplicação, garan
tiram a entrega do projeto de

duplicação da BR-280 até o fi
nal de 2005, durante plenária
daAcijs.

.... Setembro 2005
Ministro dos Transportes,

Alfredo Nascimento, assina
relatório para estudar a via
bilidade das concessões das
rodovias federais BR-280 e BR-
470. Ficou definido que caberá
à União realizar o processo de
concessão das rodovias à ini
ciativa privada.

".)..

....Maio2005
Em audiência pública re- .... Janeiro 2001

alizada na Fameg empresa- Duplicação da BR-280 foi
rios decidiram que a rodovia' incluída no PAC. O cronogra
deveria permanecei sob do-: ma do Dnit previa que a lici
mínio da União, e não .esta - tação deveria ser realizada até

. dualizada, como pretendia o maio, com início das obras em

governo do Estado. outubro e conclusão em 2009.

I
I I I,--+---J_
I ! "

Duplicação entre Jaraguá e são Francisco do Sul é reivindicada há 16 anos

.... Maio2008 dos Santos apresenta novo .... Agosto 2009
Em visita a Santa Catarina, cronograma pará as obras: en- licitação não foi aberta con-

a ministra-chefe daCasa Civil, trega dos estudos ambientais forme prometido pela senado-
Dilma Roussef, garantiu que até dezembro, abertura da li- ra ldeli Salvatti, Dnit informou
o edital de licitação da obra citação em março de 2009 e que atraso ocorreu porque as .

seria lançado em outubro do início das obras no segundo audiências públicas aindanão
mesmo ano e' que as obras íni- semestre de 2009. haviam sido agendadas.
ciaríam ainda em dezembro.

.... Janeiro 2009 .... Setembro 2009
.... Julho2008 Dnit informa que duplica- .

Dnit apresenta projeto de

Superintendente do Dnit, ção começará somente no ül- , engenharia e o estudo de im-

João José dos Santos, participa timo trimestre de 2009. Garan- pacto ambiental durante au-

da plenária da Acijs e afirma te que os estudos de impacto diência pública naAcijs (Asso-
que o projeto seria finalizado ambiental, que deveriam ter ciação Empresarial-de Iaraguá
naquele mês e que os estudos sido entregues em dezembro, do Sul). Superintendente do
"de impacto ambiental seriam serão concluídos somente em Dnit em Santa Catarina, João

Iconcluídos em setembro. março, e que a licitação será José dos Santos, informa ,que '!aberta em abril. duplicação deve começar .em
junho de 2010.

....Março 2009
Estudos de impacto am-

bíental são concluídos e vão

para análise do lbama. Dnít
diz que, em virtude do atraso,
edital será aberto somente em

. junho, Orgão também admite
a possibilidade de a duplica-
ção começar apenas em 2010 .

.Â. Setembro 2008
Superintendente João José

dos Santos participa novamente
de reuniãónaAcijs e afirma que
o projeto executivo e os estudos
ambientais para duplicação da
BR-280 não ficaram prontos e

.Â. Novembro 2009divulga nova data para condu-
são: outubro de 2008. lbama atrasa a. emissão

da licença prévia, necessária

..... Outubro 2008 para àprovar o projeto de en-

genharia, abrir a licitação da
Prazo para lançamento do

obra, elaborar o plano básico
edital de licitação termina e .Â.Maio2009 ambiental e emitir a licençaDnit promete abrir a concor- Em visita a Jaraguá do Sul, a de instalação; que permite o
rêncía até o final de 2008. senadora ldeli Salvatti promete início dás obras. A previsão da

início da obra em dezembro. emissão da licença de instala-
.... Novembro 2008 Segundo ela, licitação seria ção é de 90 dias após a libera-
'Superintendente João Iosé aberta até omês de agosto. ção da licençaprévia
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-:Jlitimas da imprudênciS:�E do descaso
fO!td.ià 10 de janeiro até 31 de agosto deste ano, o trecho entré'Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul
registrõü 546 acidentes, 14 mortos e 404 feridos, sequndo à Polícia Rodoviária Federal. Relembre algumas

>

das colisões mais graves que aconteceram no trecho que corta a região e que resultaram em morte
.

.

'�Março .

.

Mês violento na rodovia'

• No dia 15, Leandro Bittencourt, 30 anos, morreu em um

acidente envolvendo um Corsa, conduzido por ele, e um Fax, na
BR-280, em Guaramirim.

• No dia 22, dois acidentes graves foram registrados. Ó mo

tociclista Neri Alves da Luz, 44 anos, e amulher dele; Natalícia
da Luz, 38 anos, que estava de carona, morreram após a colisão

. com umVectra na BR-280, em Guaramirim, nas proximidades
do trevo da SC-4l3. Logo depois do acidente fatal, outra moto
cicleta foi atingida por um automóvel, também nas imediações
da Rodovia do Arroz. O piloto da moto, José Frederico Stepanski,
45 anos, morreu na hora. A carona, Claudionice Daleri, 47 anos,

foi levada em estado grave para o Hospital São Iosé.

�Setembro

·Moto bate em caminhão
No dia 29, um acidente entre

motocicleta � caminhão, na BR�
280, em Nereu Ramos, resultou
namorte do motociclista Leomar
Vieira do Nascimento, 28 anos.

.

r:z:JCASAS·
I.!::IDAAGUA .

HI\MAIS DE 4O'ANOSA SUA CASA

.... Novembro

Trêsmorrem atropelados
• No dia 17, Paulo Vicente dos Santos JÚ:'

nior,28 anos, morreu depois de ser atrope
lado pelo caminhão da empresa em que ele

trabalhava, a lnfrasul, na BR-280, em Nereu
Ramos. Santos sinalizava as obras de recape
amento da rodovia quando foi atingido por
um caminhão quemanobrava a ré no local .

• No dia 20, Anselmo José Pinto,'37 anos,
morreu ao ser atropelado na BR-280, em
Guaramirim, próximo, àWeg Química. Ele foi
atingido por Fiàt Uno.

O
�-'....

• No dia 27, Terli Márcia Picengher, 37
anos, morreu em um acidente envolvendo a
motocicleta que ela dirigia, um Monzá e urna
F-IOOO, na BR-2�0, BairroVila Rau. Após a co

lisão entre amoto e o automóvel, ela foi atro
pelada pela caminhonete.T

• No dia 26, a colisão frontal entre uma Paraty e umcami

�Í1hãoMercedes Benz resultou namorte do motorista do auto

móvel, Diego Prawucki, 20 anos, e de um passageiro do veículo,
Carlos 'IomazoniVariza, 23.

-

, -

.� Dezembro .

Morte no aairro'Nereu Ramos
No dia.Z, Sídnei.César dos Santos, 24 anos,

morreu em um acidente envolvendo amoto
. çic1eta que ele conduzia, uma bicicleta e um

- caminhão, na BR-280 (perto da rotatória da
TifaMonos); Depois da colisão com a bicicle

ta, ele foi atropelado por um caminhão, cujo
condutor fugiu sem prestar socorro. As cau
'sas do acidente estão.sendo investigadas.

T
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Janeiro

... Femusc alegra a cidade
Mais de 500 instrumentistas passea

-

ram por Iáraguá do Sul nomês de janei
ro.A quarta edição do Eestival de Música
de'Santa Catarina começou no dia 25 e

��'� seguiu até 7 de fevereiro, Foram centenas

de concertos e duas semanas ii:l.teiras
dedicadas ao aperfeiçoamento musical
de estudantes vindos de quase todos os
estados brasíleíros e também do exterior.

'Abril

� Conselho tem composição
Criado em -2006, o Conselho de

Cultura de Jaraguá do Sul ganhou
uma nova composição em' abril des-

-

te ano. Os 40 integrantes, metade
deles suplentes, tomaram posse no
dia 17. Nessa data, a presidência foi

, disputada, respectivamente, pelos
i

coordenadores da Fundação Cul-
•
-., tural, Nelson Borchard, e do setor

de Cursos da Scar, Beth Mueller. O

primeiro recebeu a maioria dos vo
tos' e assumiu o cargo logo após a

- escolha em solenidade na Prefeitu
ra. Os conselheiros ficam no. grupo

'

até 2011. Eles estão encarregados
,de deliberar políticas públicas re

lacionadas à cultura, corno o fundo
de incentivo, que lançou dois editais
durante 2009 e distribuiu cerca de
R$ 800 mil aos projetos aprovados
pelo grupo.

Junho

�.Música popular nos holofotes,
:::.

'( -�;t> Sesc (Serviço Social do Comér-
-

�JbJ .de Jaraguá do.Sul abriu, em junho,
-&sp�a:ço 'a uma temperada demúsica
'popular brasileira. O projeto t{;deu o

paIf,o ga entidade a bandas das cida

deS'c;léBlumenau, Itajaí-Lages.Içínvíl�
,le e Flotiélp.�polis. Em. todos oi:ibows
ó"pú.blíc��tive ����o gratuito .:

;
:

�,�t:��?-::, � .���_- .'.
/>�

,._ � -� ...�< ••

�

� 'Espetáculosmovimentam a Scar
Além dos shows realizados no Sesc,

.

o público jaraguaense também pôde
assistir a diversos espetáculos na SCM
durante o mês de junho.A bandá Bee
Beegees Cover se apresentou no Gran
de Teatro da Scar no domingo, 1'4.
Depois, na sexta-feira, 19, foi avez do
pianista Miguel Proença encantar a
platéia da cidade.

Fevereiro
�Teatro e música no Sesc
A nova sede do Sesc (Serviço Saciá!

do Comércio) virou reduto de apre
sentações culturais em Iaraguá do Sul
durante este ano. Já em fevereiro, por
exemplo, a entidade recebeu o proje
to "Enter", no qual o teatro, o cinema
e a música se misturaram sobre o pal
co. Além. disso, houve o CineSesc es

pecial de Carnaval.

, �Orquestra faz audições
o mês de fevereiro foi dedicado a

audições na Orquestra Filarrilônica de

Iaraguá do Sul. Com a seleção, o grupo
definiu os ínstrumentístas que parti
cipariam dos concertos realizados du-.
rante 2009. Regida pelo maestroDaniel
Bortholossi, a Filarmônica embarcou
em apresentações de projetos como o

Circuito Catarínense deOrquestras, fi
nanciado pelo governo estadual.

Maio

� Parque imérso em polêmiéas
A realização da zí a edição da Schüt-

.

_
zenfest ainda era contornadapor dúvidas
emmaio de 2009. Isso porque, naque
le mês; a compra do Parque de Eventos
precisava da aprovação da Câmara de
Vereadores do município e vários dos

representantes da Casa discordavam da

aquisição. Na época, o Legislativo fez um
pedido de informações atrasando a vo

tação, fato que deixou a prefeita Cecília
Konell surpresa, No entànto, a negocia
ção acabou sendo autorizada no dia 29.
Ela recebeu seis votos favoráveis e qua
tro contrários. Com o acordo, a Salvita
(Sociedade de Assistência ao Lavrador
doVale do Itapocu) recebeu R$ 1 milhão

pelo imóvel. A festa aconteceu entre os.

dias 8 e 18 de outubro com diversas atra

ções e ainda foimarcada por novas polê
micas acerca do acúmulo de dívidas oca
sionada pela concretização dela

� Concerto aoer livre
, A Orquestra Filarmônica de Iaraguá
do Sul finalizou à primeira temporada

.' do projeto "Caminhos da Música" no
dia 14 de junho. Para isso, os músi
cos subiram ao palco dã Praça Angelo
Píazera, Antes, porém, eles já haviam
tocado no teatro da Scar, no Lar das
Flores, aos pacientes do Hospital e
Maternidade São José, na Apae (Asso-,
ciação de Pais e Amigos dos Excepcío-
.naisl e ainda no Procad (Programá de .

'Proteção à Criança e ao Adolescente).
Segundo estimativas da diretoria, en
tre outubro de 2008 e junho de 2009,'o

, público da orquestra já havia chegado
a cerca de cinco mil pessoas. O intui
to era oferecer música orquestral ao
maior número de expectadores possí
vel. Por causa disso, o acesso de quaI
quer um foi facilitado.

....Músicos se reúnem
Cerca de 150 instrumentístas do Sul

do Brasil se revezaram em dois palcos
do -salão do Botafogo, no Bairro Barra

. do Rio Cerro, no primeiro fim'de sema

na de março. Eles se reuniramgraças ao
Encontro de Músicas da CulturaAlemã
e comemoraram os 180 anos de 'imigra
ção germânicano país; O repertório teve

.

início no dia 4 e seguiu até o domingo, 7.

� Incêndio 'no Curupira
Os frequentadores do Curupira

Rock Club, em Guaramirirn, Ievaram
um susto e tanto no dia: 27 de março.
Um incêndio destruiu parte do prin
cipal reduto alternativo da regiãó. O
fogo começou quando uma lâmpada
entrou ein contato com amadeira que
revestia o.palco. Depois disso, foram
feitas campanhas para reerguer a es

trutura afetada pelas chamas.

... Espetáculo internàcional
o Balé Nacional de Cuba desem

barcou em Jaraguá do Sul no dia 27 de
maio para uma apresentação no Cen
tro CUltural da Scàr. Antes, osdançari
nos já haviam passado por São Paulo e
Porto Alegre. Reconhecida como sen
do uma das mais importantes da atua-
'lidade, a companhia dirigida porAlicia

, Alonso apresentou coreografias como
O Lago dos Cisnes e Quebra Nozes,

'Julho'

�. Strudel a todos os gostos
Um prato bastante apreciado pela

.população local foi o personagem prin
cipal do dia 4 de julho em Jaraguá do Sul.,
A 'segunda edição da Festa Estadual do
Strudel bateu recordes de público e ven

deu cerca de cincomil rodelas da igua
ria somente naquele domingo. Aléin da
comida, o evento também ofereceu aos
visitantes apresentações culturais.

.... Para relembrar os Beatles
Os argentinos da banda The Beats

levaram o público jaraguaense a um
'

, verdadeiro passeio pela trajetória de

Iohn Lennon, Paul McCartney, Ringo
Starr e George Harrison. A apresen-

.'

fação, com dtreíto a telões e troca <te
instrumentos e de vestimentas, acon
teceu no dia 17 de julho, no Grande
Teatro da,Scar.
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Julho

.. Livros e mais livros na Praça
Vedete do mês de julho em Iaraguá

do Sul, a Feira do Livro atraiu em tor

no de 65 mil visitantes na edição deste
ano. Entre os convidados estiveram os

,

escritores Luís Fernando Veríssimo e

FannyAbramovich-.A iniciativa foi res
ponsável pela venda de mais de 36mil
publicações distribuídas em 33 estan
des de 15 expositores diferentes.

Setembro

��êlje e.gíRCi� no Mus�u , _

" ." (Soin apoio do O'Correio do Povo, o
MU&fm'Emílio. 'i;I.�Si1va abrigou tempo
raIlam@}1teuni ctêervo de.réplícas.egíp
ciàs:;AS�peças, dó�useu deArqueologia

. de'Poriià Grossa, no Paraná, �stjverarn
.

à disposição do público a partír'do dia
22 de setembro.A exposição "Cotidiano
e religiosidadeno tempo dosfaraós" foi
encerrada em novembro.

� Teatro para ser solidário
Atingido por um vendaval que dei

xou a microrregião em alerta no início
de setembro, o Teatro Pixirica contou
com a ajuda do grupo Gats para voltar
à ativa.Ambas as companhias subiram
ao palco do Clube BeiraRionos dias 19

.

e 20 com o intuito de angariar fundos .

para a trupe da famíliaUrbanski.

Novembro

.. o Oriente e suas produções
A produção cinematográfica do

Oriente foi a razão de ser da resumida
mostra organizada pelo Cineclube de
Iaraguá do Sul em parceria com o Cine
Sesc do município. Dbrante a mara

tona, que começou no dia 17 e seguiu
até o domingo, 30, os cinéfilos dami
crorregião puderam assistir a seis lon

gas-metragens.

.... Jaraguá do Sul em cena

Quem já imaginou que Jaraguá do Sul
se transformaria no cenário para cinco

curtas-metragens filmados em apenas
um fim de semana prolongado? Pois é,
isso aconteceu no 'início de novembro.
A maratona, organizada por Giimar
Moretti e Carlos Henrique Schroeder,
envolveu cerca de cem pessoas a..gravou
mais de 120 horas de trabálho.

.

.... Produção francesa no Sesc
.

o sotaque francês invadiu as telas
do Sesc (Serviço Social do Comércio)
entre os dias 3 e 11 de novembro. Por
meio de uma parceira entre a entida
de e 6 Ministério das Relações Exterio
res daquele país, o público local pôde
assistír gratuitarnente a oito filmes e,

. ainda, à palestra do escritor e cinéfilo
Eduardo Baumann.

.... Concerto para as flor�s .... Terça bastante insana
o palco do teatro da Scar abrigou, A companhia paulistana de humor

de uma só vez,' a Camerata, a Orques- Terça Insana fezó mês de novembro
tra de Cordas e o Grupo de Câmara.de acabar ao som de muitas risadas. Os
Iaraguá do Sul. Todos tiveram como. atores estiveram no Centro Cultural
missão encantar a plateia com obras da Scar no últimodomingo do mês e

que serviram para celebrar a prima- apresentaram o espetáculo "Ventila
vera. A apresentação aconteceu no dia dor de alegria". A trupe já foi vista por
15 de novembro. mais de 1,7milhão de pessoas,

RETROSPEcnVA 2009
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....Traição em debate
o tema do Fórum Literário de Ia

raguá do Sul do mês de agosto cau-
, sou polêmica. Pautados nas histórias

. fictícias e em livros especializados; os
participantes do projeto discutiram
os direitos dos amantes. O encontro,
aberto a toda a comunidade, aconte
ceu no sábado, 15, na Grafípel,

....Edital distribuiu R$ 400 mil
. A segunda edição do edital do Fun

do Municipal de Cultura foi lança
da em agosto. Aberto a inscrições de

projetos de artes cênicas, audiovisual,
música, manifestações, patrimônio, li
teratura e artes visuais, o programa de
incentivo destinou RS; 400 mil aos ar
tistas jaraguaenses. Das 101 ideias su
geridas, 28 foram aprovadas.

Outubro

.. Formasmais do que animadas.
O'rnês de outubro começou com

gosto-de alegria para crianças e adultos

que frequentam a Scar, A nona edição
do Eéstivál de Formas Animadas durou
soni�nt_E!,quatf��dias, mas foi respon-
sáveJ" '4Rf�sentação de mais de 20
mo s-'tl'azidas por grupos de di-
versas partes do país e também da Ar
gentina e da Espanha.

.... Homenagem a Michael Jackson
o astro pop Michael Jackson, mor-

to em 25 de junho, foi homenageado
durante um show do grupo The Thril
lers Band ocorrido no teatro da Scar
no dia '6 de outubro. Os espectado-
res assistiram à execução de canções
comoiThríller; Black arWhite, Beat it,
They don't care about us e Heal the �.

World e se emocionaram .

..... Música para crianças
AOrquestra Filarmônica de Iaraguá

do Sul dedicou o mês de outubro às

crianças. O grupo apresentou ao pú
blico infantil a obra "Pedro e o lobo",
do compositor russo Sergei Prokofiev.
O concerto, realizado no dia 29, foi no
Centro Cultural da Scar.

Dezembro

.;Té��Óde c�m�niorar?
, ;;'A ddade"déGúárariiir' '. oü.

elisa.pará·cent�Hàs·de J)��s �elhinhók
no dia 12 de deieml-ito'/Ãíéh::en-a edi
ção "do encontro estadual teve até'Pa
pai .Noelchegando de pru;áquedas e

helicóptero ã' cidade. O eventofoi or
ganízado peta ínstítuto deAlericarVas
ques e incluiu oficinas.

. O mês de dezembro foi festejado
com diversos eventos natalinos em Ia
raguá do Sul. Foram, pelo menos, dez
autos espalhados pela cidade, isso sem
contar as apresentações culturais, como
as dos corais daUnerj, da Scar e daMa
risol. Para encerrar, àinda teve a Casa do
PapaiNoel, naPraçaÂngelo Piazera
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Fevereiro

Â Fogo aesttói donativos
....

Um incêndio no dia 21 de janeiro<'

no salão paroquial da Capela São Luiz

Gonzaga, em ilhota, destruíu certa de
800 quilos de donativos, entre roupas e

calçados. O material era destinado aos

atingidos pela enchente de novembro.
. O Corpo de Bombeiros.acreditava que
o incêndio era criminoso e descartou a

possibilidade de curto-circuito. .

Abril

Â 70 presos fogem
Detentos fugiram da Central de

Triagem de Florianópolis no dia 8 de
fevereiro. Segundo o seçretário de Jus
tiça e Cidadania.Justiniano Pedroso,
70 presos escaparam. Os homens fu

giram pela porta principal do cadeião,
no horário do jantar, quando um

agente foi entregar a comida. Os de
tentos levaram cinco pistolas.

-' Maio

�Homem vendia doações·
.

Cerca de 330 mil peças de roupas
e várias toneladas de alimentos doa
das para os atingidos pelas enchentes
em 2008 no Estado foram apreendidas
em um galpão, anexo a um hrechó,
em Rio Negrinho no dia 20 de maio. O
dono do galpão, Ismael Ratzkob, preso
em flagrante, disse que pegava os pro
dutos em ilhota e vendia por até R$ 1.

.

....Luiz Henrique é absolvido ""
.

Os ministros do Tribunal Superior
Eleitoral absolveram no dia 28 demaio
o governador Luiz Henrique de Silveira

. (PMDB) das acusações feitas pela opo
sição de que ele teria praticado abuso
-de poder e divulgado propaganda ir

. regular durante a campanha de 2006

pela reeleição. Amaioria seguiu o pare-
cerdo Ministério Público Eleitoral.

..Clodovil morre de derrame
o deputado e estilista Clõdovil Her

nandesmorreu nO' dia 17 de março. Aos
71 anos, Clodovil sofreu� AVC (Aci
dente Vascular Cerebral). Estilista de .

alta costura, ator, cantor, apresentador
de rv« professor, Clodovílínícíou a car
reira política quando se filiou ao PTC,
em 2005. Em 2006, foi eleito deputado
federal. Seumandato iria até 2011.

Â Rússja compra carne de SC
Depois de quase três anos de em

bargo, a Rússia finalmente retomou a
.

importação de suínos do Estado. No
dia 24 de junho, o secretário de Defesa

Agropecuária do Ministério da Agri
cultura, Inácio Kroetz, informou que
dois frigoríficos foram oficialmente
habilitados pelo governo daquele país
a exportar carne suína in natura.

\ ..

Julho

...

ÂMenina morre ao cair da janela
A menina Rita de Cássia, de cinco

anos, morreu ao cair do quinto andar
do prédio onde morava, no Rio de Ja
neiro. As imagens do circuito interno

_

de segurança do local filmaram a me- .

nina indo para casa com a mãe e, em

seguida, a queda. Os pais de Rita che

garam a ser presos, suspeitos de aban
dono de incapaz, seguid� demorte.
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Â Cresce a população brasileira
,

O IBGE (Instituto Brasileiro de Ge

ografia e Estatística) divulgou no dia
14 de agosto as estimativas da popu
lação brasileira. O país tem, em 2009,
191,5 milhões de habitantes espalha
dos pelas suas 27 unidades da fede-

-ração e 5.565 municípios. São Paulo é
a capital mais populosa, com II mi
lhões de habitantes, seguida pelo Rio
de Janeiro (6,2 milhões) e Salvador
(trêsmilhões).

.Â Prova do Enem'cancelada
Menina de sete anos foi encontra- OMinistério da Educação cance-

da dentro de um micro-ondas em São lou no dia 30 de setembro. a prova do .

José. Terezinha CÍ9S Santos brincava Enem (Exame Nacional do Ensino Mé-
. com a irmã em uma casa de bonecas, ' dio), que seria aplicada em todo o país,
no sítio' da família, quando desapare- A decisão foi tomada pelo ministro da
ceu. O corpo da criança foi encontrado Educação, Fernando Haddad, após ter
em um micro-ondas desativado, den- sido alertado pela reportagem do jornal,
tro da casinha. Laudos da necrópsia 'O Estado de S. Paulo' sobre a quebra do
indicaram que não havia sinais de vio- sigilo do exame. Um homem, de acordo
lência no corpo e que a morte foi-pro- com a reportagem, tentou vender uma
vacada por asfixia. cópia da provaao jornal por R$ 500mil.

Outubro

Â Fuga no Presídio de Joinville ÂGeisy ganha holofotes
Um detento morreu durante fuga No dia 22 de outubro, a estudante

no Presídio Regional de Ioinvílle. Se- GeisyVillaNova.Arruda, 20 anos, foi hos
gundo a Polícia Militar, a' rebelião tilizada naUniban (Universidade de São

começou por volta das 8h30 do dia Bernardo dó Campo) no ABC Paulista,
4" de outubro, quando doze detentos por usar um vestido rosa curto e teve

fugiram, após o início de um motim. que sair da universidade acompanhada
Os.presos atearam fogo em colchões. ,por escolta policial. Cercade 700 alunos
Um dos detentos morreu durante ti- protestaram pelá modo que a garota se

roteio com policiais e três foram .re- vestia. AUniban decidiu expulsar a alu-
. capturados. na,mas depois voltou atrás na decisão.

De�embro,
�.' ._-

o Nó começo de dezembro, o locutor Luiz
Lombardi morreu aos 69'anos depois de so�

. frerumínfarto aguda do miocárdio ênquanto ..

dormia. O córpó foi encontrado pelamulher
do locutor, Eni Lombardi. O locutor começou.
sua carreira na extinta TV Paulista, fazendo
COmerciais, mas logo Silvio Santos ri chamem

paratralrâíhar .com,ele, 'e a parceria se mante;z:
ve desde então.

'"
.

,
:'3:,-.1.2:: •

.... Arruda anuncia desfiliáção
o governador do Distrito Federal, José Ro

berto Arruda, acusado de corrupção, anunciou
seu desligamento do bEM (Democratas). Arru
da não disputará mais nenhuma eleição, mas
permanecerá à frente do DE O governador é
acusado de comandar um esquema de arreca

dação e distribuição de propinas para aliados.

Novembro

....Viaduto desaba em S,ãQ Paulo C":
No dia 16'de novembro houve a,

", queda do viaduto do Rodoanel, em
São Paulo. Três vigas de 40 metros de

comprimento e de 85 toneladas cada
urna caíram sobre dois carros e uni c�
minhão que passavam pelo local. Três
pessoas foram atingidas, mas 'sofreram
apenas ferimentos leves.

... Blecaute afeta milhões
Um blecaute atingiu, na noite do dia

dez, várias cidades do, país. De acordo
com o ministro deMinas e Energia, Edi
son Lobão, a usina hidrelétrica de Itaipu
teve um problema em uma das linhas
de transmissão e precisou serdesligada.
Segundo Q governo, o problema teve ori
gempor càusa de temporais e vendavais

que aconteceram na região. Pelo menos
. nove estados foramatíngídos,
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...... - Â Avião cai em Manhanttan
Um avião da US Aríways caiu nas

águas geladas do rioHudson, emManhat
tan, NovaYork no dia 15 de janeiro. So
breviventes aguardaram sobre as asas da
aeronáve para serem resgatados. O avião .

levava 146 passageiros e havia decolado
do aeroporto de LaGuardia Ele teria ten
tado retomar ao aeroporto após se chocar
contrapássams-Não houve feridos.

Agosto
� Ahmadinejad reeleito

Mahmud Ahmadinejad assumiu
seu segundo mandato como presiden
te do Irã, país mergulhado numa crise

política. Na cerimônia de posse,Ahma
dinejad apelou por unidade nacional e
denunciou a interferência internacional
em assuntos do país. Ele focou napolíti
ca externa e disse que a faria "mais forte
e com planos mais efetivos".

Outubro

� 136mortos em Bagdá
As explosões de duas bombas em

.

um ataque .terrorísta no centrei de Ba�F
dá, no Iraque, deixaram 136 mortos e
500 feridos, sendo o pior ataque realiza
do no país neste ano. Dois carros-bom-

-c:
• ba explodiram no dia 25 com menos

de umminuto de intervalo e atingiram
dois prédios do governo perto da zona
verde, a região fortemente protegida

� Brasileira admite termentido
A brasileira Paula Oliveira, 26 anos,

adínitiu ter feito declarações falsas à po-
.

lícia de Zurique, quando disse ter sido
atacada por três neonazistas e ter per
dido filhos gêmeos dos quais afirmava
estar grávida. Segundo a Promotoria
Pública de Zurique, ela explicou que in
fligiu ferimentos em.seu próprio corpo.

Março
� Fritzlcondenado
o austríaco JosefFritzl foi condena

do à prisão perpétua Fritzl, 73 anos, foi:
acusado dos crimes de estupro, incesto,
privação de liberdade e homicídio por
negligência (omissão de socorro) de um
dos sete filhos que teve comaprópria fi
lha, Elísabeth, a quem ele,manteve pre
so por 24 anos emumporão.

Novembro

Â Adeus de Lévi-5trauss,�
No dia 3 de novembro foi.anuncia

da amorte do'aritropólogo ·Cla�de U
vi-Strauss, O falecimento teria aconte
cido dbls·C;utrês dias antes. Críado em
Paris, ele nasceu em Bruxelasem 28 de
novembro de 1908. Fundador da An

tropologia Estruturalista Lévi-Strauss é
considerado um dos intelectuais mais
relevantes do século 20.

Abril

� 1"50 vítimas de terremoto
Um terremoto deixou mais de 150

mortos na Itália no dia sde abril. Foi
o pior dos últimos 30 anos no país. Os
feridos passaram de 1,5 mil e houve

. milhares de desabrigados. O tremor

atingiu 6,3 graus na escala Richter, Na
província de I'Aquíla, em Abruzzo, 26
municípios foram atingidos.

Maio

.... Fusão entreVolks e .Porsche
o grupo alemão Porsche anunciava a

fusão comaVolkswagen Os proprietários
se pronunciaram a favor da constituição
de um.grupo automobilístico integrado.
Com a fusão, o grupo passou a ter dez
marcas de veículos: Audí, Bentley, Bu
gatti, Lamborghini, SCania, Seat, Skoda,
MAN, alémde Porsche eVolkswagen

Dezembro

� Líd.eres criticam EUA
A cúpula da Alba (Aliançà Boliva

riana para as Américas) iniciou com

críticas aos.Estados Unidos no dia 13.
O presidente de Cuba, Raúl Castro;
acusou o país de continuar a tratar a
América Latina corno seu "quíntâl", O
líder cubano disse que o governo de.
BarackObamamantém+sua doutrina
de ocupar e dominar a qualquer pre
ço o terrítérioque sempre considerou

.

como seu quintal natural", Já o pre- _
'

sidente da Venezuela, Hugo Chávez,
condenou o que chamou de ameaças
da s.é�fetâria�dos EUA, Hillary Clinton,

.

s;qbte as r�1açº·ês entre o Irã e países>
da América Lãiina:No dia 11 de de
zembró/ã·sê'tretária afirmou que os

líderes latinos deveriam pensar duas
vezes antes de se aproxirriar de Teerã.
A Alba condenou as pretensões dos
EUA de se intrometer na política exter

na dos latino-americanos.

·L

Junho

.

� Morre o rei do pop
Michael Jackson, considerado o

rei do pop,morreu no dia 25 de junho
após sofrer"parada cardíaca e ser levado
a um hospital de Los Angeles. O cantor

não estava respirando quando foi aten-
. dido pelos paramédicos. Investigações
posteriores informaram que o óbito de
Michael foi causado por altas doses dos

analgésicosDemerol eOxyContin..
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lido Vargas e Falcão celebram a parceria que levou
o Juventus de volta à elite do futebol catarinense

Tapetão atrapalha
O campeonato

Classificado para o quadrangular
.

final, onde quatro times se enfrenta
riam e os dois primeiros colocados
se garantiriam na decisão e, conse

quentemente, na Divisão Especial de
2010, o Moleque Travesso foi pego de

surpresa na primeira rodada, dia 16

de setembro. O time viajou até Con

córdia, no Meio Oeste dó Estado, e,
quando chegou lá, teve de voltar sem
jogar. Acusado de escalar um atleta

irregular, o Concórdia foi denunciado.
.

no TJD/SC (Tribunal de Justiça Des

portiva de Santa Catarina). O impasse
se estendeu por 40 dias. Ainda mais

que o Porto também foi denunciado-

por escalar um jogador irregular.
No julgamento do TJD de Santa

Catarina, os dois times perderam seis

pontos, dando lugar a Camboríú e '

.

Hercílio Luz. Concórdia e Porto en

tão recorreram ao STJD, que demo
rou para julgar o caso, Conflito de

. datas e falta de quorum fizeram a

paralisação se estender ainda mais.
Somente no dia 23 de outubro, OCP
'divulgou o resultado do julgamento:
Porto e Hercílio Luz foram confír
mados no quadrangular. A estreia foi
novamente contra o time do Planalto
Norte, no dia 25 de outubro, e o jogo
terminou OxO.

-

.... Acesso confirmado e
.' 't' novos problemas àparecem
,:_.. ',

No dia 17 de novembro, OCP deu

'�;:i a notícia que todo torcedor juventino
�f';gostaria de ler - o Tricolor jaraguaense
�;;:testava de volta à elite do futebol catarí

�.:�., 'nense, Novamente no caminho do lu
/;-:,..� .ventus estava o Porto, mas dessa vez no
:�:;.��.Estádio João Marcatto. A vitória por 3x1,
;�;':comandada por Lourival, garantiu o

t�'�;time na Primeira Divisão. Na final, duas
.. '".'

derrotas para o Imbituba - 2xO e 5xO.·
Depois disso, a bomba. Falcão dis

se, no dia 1Q de dezembro, que estava

deixando o comando do futebol do Iu
ventus. Deslludido com o� problemas
de tapetão e cobrado pela dire.toria da
Malwee/Cimed, ele resolveu sair e se

dedicar apenas ao futsal. Logo depois,
o auxiliar técnico Biro saiu reclamando
de salários atrasados. Para 2010, ainda
é uma incógnita a formação do time e a

busca de patrocinadores.
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.... Interesse em Mundial,

Uma comitiva d.e}uncionáriós do
Governo do Estado e represeritantes de
entidades ligadas ao handebol esteve no
irúcio de janeiro em Iaraguá do Sul para
confirmar b interesse da cidade em ser

urna das sedes do Mundial de Seleções
de Handebol Feminino em 2011. Será a

primeira vez que urn país sul-americano
receberá o evento.

..... O melhor de 2008
O português Cristiano Ronaldo rece

beu no dia 13, em Zurique, o prêmio de
melhor jogador do mundo'em eleição
da Fifa. Ele venceu o brasileiro Kaká,

_� _, os espanhóis Fernando Torres e Xavi

Hernandez, e o argentino LionelMessi.
Cristiano Ronaldo foi o segundo portu
guês da história a levantar o troféu.

Fevereiro

Â Xande vai parar de jogar
No irúcio do ano o alaXande revelou

que 2009 seria seu último ano como jo
gador profissional. Considerado urn dos
símbolos do futsal jaraguaense, o ala teve
o contrato com aMalwee/Cirned encer
rado no final do ano. O jogador que es

tava oito anos no clube revelou que pre
tende ser técnico de futsal em 2010.

Â Cainpeão Sul-Americano
No dia 4 de fevereiro, o time juvenil

do Iuventus conquistou a Copa.Sul
Americana de Futebol de Base. O ano

tinha tudo para não ser bom para os

garotos, pelo fato de não disputar a
Divisão Principal também nessa cate

goria, mas o time manteve uma boa

regularidade e ainda disputou outras

duas competições: o Estadual da Espe-
cial e a SC Cup.

.

Abril
.

.... Jefferson na Seleção
.

..,� -

o jaraguaense Jefferson Maestri,
19 anos, foi convocado para a Sele-.

ção Brasileira de Handebol Júnior. Ele
participou em abril do Campeonato
Pan-Americano, na Argentina. Para
Jefferson a convocação foi um marco

'

na carreira e seu objetivo é conseguir
urna vaga no Campeonato Mundialda
modalidade.

.... Jaraguá sedia rali
Pelaprimeiravez na história, Jaraguá

do Sul recebeu urna prova de regulari
dade. O Ieep Clube trouxe nos dias 17
e 18 de abril o loRally de Regularidade
Cidade Jaraguá do Sul. O evento reuniu
165 competidores. Na categoria cidade
aconteceu um primeiro lugar jaragua
ense e feminino com Joana Schmidt e
MichelyRistow.

'

Â V�lei com no�idades
_

Â JJ conquista a Segundona
o vôlei viveu.momentos históricos O JJ Bordados foi o grande vence-

no mês de fevereiro. Há dois anos trei- dor da Segunda Divisão do Carnpeo
nando.separados os times femininos nato Jaraguaense de 2008. Devido às
e masculinos' de vôlei resolveram unir chuvas no fim daquele ano, a compe
forças,

'. , ..

ept�:c,Entre outras noví- tição foi encerrada aperias no dia 24

dad�; t;i-'dàlpara2Q09, estava 'de fevereiro de 2009. A equipe ven-

o p çl$�sÜS�çp, Social da ceu o União Jagunçós/Seleto por 2xO
Jnd

•..��:���ç� . =::�:'=��:!�:�
Maio Junho

Â Aguas canadenses
o nadador da equipe jaraguaen

se Henrique Fructuozo, 18 anos, não
deixou escapar a chance de competir
ao lado de nadadores como Michael

Phelps. Ele embarcou emmaio para o

Canadá, ondeiniciou os treinamentos
com a equipe CNPPO (Club de Nata
tion des Piscines du Pare Olympique).
Henrique voltou em novembro.

v .... Novela da pista dê atletismo
"A p�ta,de atl_�ps{ifo ini:dmíi\ú

aRo de 2009 sem utiliiaçaQ� ,o 10Câ1
fal inaugurado em dezembro de �

- -

2008 e assim-que assumiu a pasta
de secr�t4i'i9 'de ,!Upsmo, Cultur
e Esporte,Ronaldo RauJino con
cou a imprensa para mostrar O?' '.
tado que se encontrava o local. Os

, atletas continuaram? treinar no
. Baepe.Q,di, já que as placas estavam'
descoladas. Outro ponto levanta
do foi a continuidade da obra. "Foi

gasto aqui mais de um milhão de
reais e não tem nem sequer urn ba
nlieiro (?U vestiário para os atletas,
são estruturas que precisam ser fei-
tas o quanto antes", disparouRauli
no, na oportunidade.

Â Malwee co�i�ta Superliga,���,
O primeiro tlt,YlO da Malwee I

Cimed chegoullQ'dla lO_ de março:
A equipe co:nqui'. 'tricampe
onato da Superliga de Futsal que
aconteceu em Uberlândia (MG). Os
comandados deFemando Perret,
ti derrotaram o Cresspóm (DF) por
5x2. Falcão foi o artilheiro da com

petição com seis gols. Para Ferrettí,
a conquista da prímejra competição
do �o foí reflexo dq bom período
·depreparação.'

,

.... Futebol arte e nostalgia
A Arena Iaraguã recebeu em

.' junho duas partidas do showbol.
',' Grandes nomes do Vasco, Santos,
::,;.: Atlético-Mô e São Paulo protago-
'.
nizaraÍn belas jogadas. Os torce-

':;; dores do time Cruzmaltino ma-
.

taram as saudades de Pimentel e
Donizete. Pelo Santos, Paulo Rink,
Viola e Axel estiveram em quadra.
Falcão jogou pelo tricolor paulis
ta. Além dele, o ex-zagueiro Már
cio Santos. O Galo Mineiro teve

Paulo Isidoro e Moacir. "O show
bol está tentando criar uma ex

tensão para jogadores de futebol,
quando ele para de jogar entra em
ostracismo, queremos que a mo

dalidadese]a uma 'continuidade
para eles", descreveu Djalminha, .

organizador do evento..
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Â A rainha do kickboxing
A primeira catarinense a conquis

tar um ouro no Brasileiro de Kíckbo
xíng, Angela Stinghen, apareceu pri
meiro noO Correio do Povo. No dia 24
de junho o jornal divulgou em primei
ra mão o titulo e a vida da jaraguaen

_

se ate então desconhecida. Angela é-
cabeleireirae nas horas vagas pratica'a
modalidade.

Julho

Â Cielo bate recordemundial
,

o brasileiro César Cielo estabe
leceu no dia 31 de julho um novo

recorde mundial nos 100 fi livres
- 46s91. O brasileiro foi o primeiro
nadador na históriá a n-adar abaixo
dos, 47 segundos. Cielo ainda acabou
com um jejum de 27 anos sem pódio
brasileiro no Mundial, de Esportes

, Aquático.

Setembro

� Brasil está na Copa
o Brasil conquistou a vaga para a

Copa do Mundo de 2010 com três ro
dadas de antecedência. E ó feito foi na

partida contra o maior rival: aArgenti
na no dia 5. A seleção verde e amarela

,

bateuos hermanos por 3x1 e despon
tou na liderança. Depois de muito so

frimento, os argentinos ficaram com a

quarta vaga.

�, Caso Renault
A Renault anunciou no dia 16 de

setembro as saídas de Flavio Briatore,
chefe da equipe, e de Pat Symonds, di
retor de engenharia. Ü desligamento

-

aconteceu por causa da acusação de

armação da equipe no acidente de Nel
sínho Piquet, O brasileiro acabou esca

pando de ser punido porque colaborou
com as investigações.
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Â Copa das Confederações
No finzinho de junho o técnico

Dunga teve sua primeira grande con
quista com a camisa verde-amarela:
a Copa das Confederações. A compe
tição internacional teve outro sabor

para Dunga. O treinador se efetivou no
comando da Seleção para que no de
correr do ano pudesse garantir a vaga
para a Copa do Mundo de 2010.

ÂBrandenburg gànha Varzeano
De maneira surpreendente o

Brandenburg conquistou no início

de-julho o 27°' Campeonato Varzea
no de Futebol. A equipe entrou como

franco-atiradora e acertou no alvo. Na

época, o favorito era o Atlético. A par
tida terminou em Ix1 no tempo nor
mal e o Brandenburg venceu por 4x1
nos pênaltis,

Agosto

Outubro
�.Sul-Ame{icano é da Malwee

A Malwee/Cimed voltou, do Sul
Americano commais umjítulo na ba

gagem. A equipe bateu a dorti�a/UCS
por 3x2 com dois gols de rilrrsio. A final
foi o jogo mais dificil da competição que
teve várias goleadas.

� Button ê campeão mundial
No GP,do Brasil, o piloto britânico

Ienson Button, da Brawn, levantou a

Â Rio sede em 2016 taça de CampeãoMundial daFI. O bra-
No início de outubro o Rio de Ianei- sileiro Rubinho Barrichello, até então,

ro foi escolhido como sede das Olim- tinha chances,de faturar a competição,
'píadas de 2016. A Cidade Maravilhosa mas um quinto lugar de Button e a oi

mostrou toda sua força em Copenha- tava posição de Barrichello deram ao

gue (Dinamarca) ao derrotar Madri, inglês o titúlo. A prova em Interlagos foi
por 66 a 32 votos. Na apresentação a cí- vencida pelo australiano MarkWebber,
dade ressaltou as belezas naturais e os da Red Bull. No Mundial de construto
benefícios que a primeiraOlimpíada na res a taça foi da Brawn. SebatianVettel
América do Sul traria ao Rio de Janeiro. foi o vice e Rubinho o terceiro.
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.. Filipe na Seleção
Dungà chamou o lateral-esquerdo do

La Corufía, Filipe, para ô, amistoso con
tra a Estônia, que aconteceu em agosto.
Ojaraguaense.foi convocado no lugar de ,

Marcelo,' do Real Madri. Revelado pHq
Figueirense, o ano foi bom para Filipe,
que foi eleito pela Uefa como o melhor '

lateral-esquerdo da ligaEspanhola.

... Jairo campeão do mundo
o Ievantador Jairo Medeiros, [ara

guaense revelado pela Marisol/FME
e agora no Araraquara, foi campeão
mundial éoma a Seleção Brasileira Juve
nil- de Vôlei no dia _13 de agosto.A com- .,

petição aconteceu na Índia e OS brasí
leiros venceram de forma dramática a

seleção deCuba por 3 sets a i. Na época
ele esteve em .Iaraguã e se emocionou
ao falar do começo naMarisollF)'v:IE.

'"
I
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Novembro

-

" 4.Malwee perde título
,-w'

Pela primeira vez nahistória a/
Malwee/Cimed perdeu um título na

Arena Iaraguá. O time até venceu no

tempo normal por 4x3, mas na pror-
_ê"'>' rogação foi surpreendido pelo Carlos

,

Barbosa por 2xO no dia 2 de novembro.
Mesmo a festa sendo dos gaúchos os ,

torceaores de Iaraguá não se calaram e

aplaudiram o time de pé, fazendo um
lindo espetáculo naArena lotada.

Dezembro
, ..... Campeão da Sul-Americana

Bem que o Fluminense tentou, mas
não conseguiu sei campeão da; Copa
Sul-Americana. O time perdeu por 5xl
nas altitudes deQuito para a lDU e pre
cisava vencer os equatorianos por 4xO
para ir aos pênaltis. Esbanjandodeter-"-

minação a equipe chagou aos 3xO e não
� � conseguiu o último e decisivo gol. As

sim a lDV conquistou o título de 2009.

,

..... Brasil no grupo de Portugal,

No sorteio dos grupos da Copa do
Mundo de 2010, que acontece naÃfii.ça
do Sul, o Brasil caiu na chave G, ao lado

.

': _

de Portugal, Costa do Marfim e Coreia
'': ,

"

daNorte.A estréia brasileira será contra
a Coreia ao Norte, no dia 15 de junho.
Na segunda rodada, o Brasil joga com a

Costa do Marfim, no dia 20 de junho. E
no enceriamento da primeira fase, a Se
leção encaraPortugal, dia 25 dejunho,

.. Nove vezes Cruz de Malta
o Cruz de Malta levou a melhor

nos confrontos finais contra o Vitória
(IxO e 2x2) e sagrou-se como o maior
campeão da história da UâF (Liga Ia-�

raguaense de Futebol). O alvinegro do
Rio da Luz estava a um título damarca
e até então tinha o mesmo número do

_ Baependi. Agora possui nove, contra
oito do extinto clube.

..... Malwee é desclassificada,
Uma nova derrota para o Carlos

Barbosa por 2xI tirou as chances da
Malwee/Cimed de passar para a fase
decisiva da Taça Brasil. Na última roda
da a equipe precisava vencer o-Maríngá
(ganhou por 5x3) e tinha que aconte
cer um tropeço dos gaúchos diante dó
Umuarama, O atual campeãq da Liga
ganhou dos paranaenses por 3i2. ,""' .... tf._

",,� . '.

,._"

, � Jaraguá do Sul em 8°
A delegação de Jaraguá do Sul que

participou dos 49° Iasc (Jogos Abertos
de Santa Catarina) voltou de Chapecó
com o oitavo lugar. No' total a equipe
fez 49 pontos no quadro geral e ficou
empatada com Rio do Sul. O diretor
técnico da FME, Sarandi, disse que o

resultado foi dentro do esperado.

..... Prêmio Brasil Olímpico
Dois atletas da região foram agra

ciados com o "Oscar do esporte". O
Prêmio Brasil Olímpico, que premia os

melhores de cadamodalidadeapoiada
pelo COB, divulgou em novembro os
vencedores que receberam a condeco
ração em dezembro. DjenifferVasques
levou o prêmio no hóquei sobre a gra
ma e Tiago foi escolhido no futsal.

.. Eliminada do Estadual
A Malwee/Cimed foi eliminada do

Estadual pelo arquírríval Krona/Ioín
ville. O time venceu em casa pelo pla
car de 3xI e na volta o Ioinvílle venceu
no, tempo normal por 2xI e forçou a

prorrogação; que ficou IxI.,O placar
favorecia os donos da casa, pois tive
ram a melhor campanha. Quem fatu
roü o Estadual de 2009 foi Joinville.

.. Flamengo e campeão Brasileiro
O Flamengo conquistou o hexa

campeonato Brasileiro ao vencer o
Grêmio por 2xI no Maracanã no dia
6 de dezembro. A equipe ficou com

'67'pontos, dois a mais que o Interna
cional. Em terceiro ficou o São Paulo
e em quarto o Cruzeiro. Esses garan
tiram a vaga para a Libertadores 2010.
Foram rebaixados Sport, Náutico, San
toAndré e Coritiba.

Â Novela da Pista deAtletismo
A Pista de Atletismo completou um

ano da inauguração, O local não teve
melhorias e pouco foi usado pela mo
dalidade, já que as placas não são as
ideais para treino. De acordo com o
Secretário de Esporte, Cultura, Turis
mo e Lazer, Ronaldo Raulino, a falta de
novos investimentos no local se deu
pelo orçamento apertado.
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