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parceria, o Moleque Travesso ganha um incentivo
e os leitores do jornal, um motivo a mais para com

parecer "às arquibancadas, já que foram oferecidos
descontos nos ingressos para assinantes do diário.

Evento/já tradicional na regiãô, Femusc ajuda a abrir calendário do ano
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m janeiro, como de costume, Jaraguá do
Sul é tomada por instrumentos e instru- ,

mentistas de todo o país, e também do
exterior. A música erudita passa a ser a

principal trilha sonora do município e

ganha espectadores de diferentes idades
ou classes sociais.

Em 2010, o Femusc (Festival de Música de Santa
Catarina), mais uma vez, emocionou moradores e

�

visitantes da cidade. Entre os dias 14' e 30, os tea-
tros da Scar receberam solistas, grupos de câmara
e orquestras compostas durante o próprio evento,
formadas por estudantes e docentes. Os espetáculos
aconteceram também nos chamados palcos alter
nativos da microrregião, proporcionando interação
entre artistas e público.

No dia do adeus, a programação foi especial. Proje
tos como o Zoológico Musical, "Octeto de Mendelsso
hn' e "Mozart" encantaram o público. Na noite da des
pedida, os concertos deixaram um gostinho de quero
mais. Harpas, coral, uma orquestra de 400 músicos e

bailarinos da Escola Bolshoi, de Joinville, fizeram da
Arena Jaraguá um grande teat�o.

Em seu quinto ano, o Femusc contabilizou 550
alunos, 50 professores e 11 eventos paralelos. Para
quem está com saudades de vivenciar os sons do
festival uma boa notícia: a próxima edição acon-

I tece em breve, entre os dias 20 de janeiro e 5 de
fevereiro de 2011.

• IODE JANEIRO
O ano começa com insegurança para os mora

dores de Iaraguã do Sul. No primeiro dia de 2010,
'

a Polícia Militar trabalhava na captura dos presos
que fugiram durante a primeira rebelião regis
trada no Presídio Regional. Cerca de 80 detentos
participaram do tumulto. O caso levantou a po
lêmica da superlotação da unidade, construída
com capacidade para 76 presos, e abrigando na

época, 330 detentos.

Rebelião no presídio mobilizou a Polícia
Militar já no primeiro dia do ano
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• 4 DE JANEIRO
Mais uma tentativa de fuga é registrada no

Presídio Regional de Jaraguá do Sul. Durante uma

operação "pente fino", na ala B, policiais encon

traram um túnel que seria usado pelos detentos.
O buraco iniciava.sob um vaso sanitário e media
aproximadamente um metro de diâmetro por seis
metros de comprimento.

• 9 DE JANEIRO
Mário Francisco Neto, 28 anos, é morto com

dois tiros no bairro Boa Vista, em Iaraguá do
Sul. Os suspeitos, Márcio Adelirio dos Santos,
27 anos, e Rudney Siqueira, 32, foram presos.
Márcio confessa que assassinou Neto por cau

sa de uma dívida de R$ 2,8 mil envolvendo a

compra de uma motocicleta, mas a polícia
acredita que o desentendimento esteja relacio
nado a dívidas por causa de drogas. Já Rudney
nega ter participado do crime:

• 11 DE JANEIRO
Uma celebridade é anunciada no time do lu

ventus. Trata-se do ex-BBB e goleiro Giuliano Cia
relli, 31 anos, quepassa a integrar o time jaragua
ense. Ciarelli participou da quinta edição do reality
showe atuou em equipes como Tubarão, Joinville,
Volta Redonda e Madureira. O goleiro-celebridade
se despediu de Iaraguá do Sul diante da queda do
Moleque Travesso meses depois.

• 20 DE JANEIRO
O Correio do Povo anuncia patrocínio ao lu

ventus durante o Campeonato Catarinense. Com a

• 23 DE JANEIRO
Edinilson dos Reis, 28 anos, é morto com dois

tiros e 25 facadas durante uma briga de bar no

bairro Santa Luzia, em Jaraguá do Sul. Melquía
des José Lorenzini, 45, e o filho, Anderson Loren
zini, 19, confessam ter assassinado o rapaz por
causa de um desentendimento antigo envolvendo
as duas famílias.

• 25 DE JANEIRO
Passa a valer o programa Empresa Cidadã,I

que estende a licença maternidade de quatro
para seis meses. A empresa ou pessoa jurídica
tributada com base no lucro real que aceitar a

ampliação do tempo da licença-maternidade
(não é obrigatório) diminui do seu IR (Imposto
de Renda) no fim do ano os salários pagos du
rante os meses adicionados.

• 25 DE JANEIRO
Chuva provoca alagamentos e causa' preju

ízos principalmente aos moradores dos bairros
Ribeirão Grande e Santa Luzia, em Jaraguá do
Sul. Entre os estragos estão a queda da cabeceira
da primeira ponte de acesso à comunidade do
Ribeirão Cavalo que ilhou os moradores, a des
truição de parte da rua Antônio Henrique Ma
ffezoli, no Santa Luzia, e a queda de barreira na

serra do Ribeirão Grande.
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Raulino e Pasold deixam primeiro escalão, em Jaraguá do Sul,
enquanto Bylaarélt volta para a Prefeitura; em Goaramirim

Filas na entrada e saída do município,
devido obras na ponte do Portal

ii IODE FEVEREIRO
Filas e congestionamentos marcam o início das obras na par

te superior da ponte do Portal. Empresários reclamam de dificul
dades no escoamento das mercadorias e comerciantes do Portal
sofrem com a queda no movimento. O tráfego nos dois sentidos
da via é liberado somente no dia 22 de março, porém as obras con

tinuam na parte inferior da estrutura. Só assim, o trânsito passa a
ser normalizado. Os transtornos levantaram o debate da necessi
dade de acessos alternativos para a entrada e saída principalmen
te de caminhões no município.

• 11 DE FEVEREIRO
A chuva volta a preocupar os jaraguaenses. Santo An

tônio, Estrada Nova, Iaraguá Esquerdo e Rio Molha são

atingidos por enxurradas. Alagamentos e quedas de mu

ros são registrados em diversas localidades do município.
A Prefeitura teve o setor de Protocolo inundado e suspen
deu o atendimento no local.

• 12 DE FEVEREIRO
Morre, aos 81 anos de idade, a diretora Comercial da

rede Breithaupt, Carmen Breithaupt. Ela faleceu em casa,
vítima de um mal súbito de causas desconhecidas. O cor

po da empresária foi cremado e as cinzas depositadas no

jazigo da família.

• 17 DE FEVEREIRO
A Malwee anuncia a contratação do pivô Vander Ca

rioca. Aos 33 anos, o jogador gera expectativas para a

torcida, principalmente pela experiência internacional,
como a passagem de dois anos pelo Thumen, da Rússia.
Porém, cerca de dez dias depois do anúncio, o jogador
volta atrás e fecha com o Petrópolis, do Rio de Janeiro,

. alegando problemas na "parte financeira" do contrato.
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/m:ist�,r�p,. � Que .t;eria J;;flU
sado os tremores de terra

I�gistradosJino bairro Três
Rios do Norte, na locali

dade conhecida como TifaJrnellàcker? 'I ",

Moradores relatam ter ouvido fortes
barulhos 'na 'madrugada ê em algumas'

/
.

residências, perfumes teriam se movi-
do nas prateleiras. Rachadurastambém

r.
,

podiam ser vistas nos pisos das casas,
Muitos moradores "deixaram' o local,
com medo de novos abalos.

Dias depois, famílias dos bairros San
ta Luzia e.Rio Molha dizem ter vívencía
do o mesmo fenômeno. Defesa Civil e

especialistas da área visitam as Iocalida
des e diversos estudos são realizados. É
levantada a hipótese de ter ocorrida de
tonação ilegal de rochas na região. Mas',
por fim, os especialistas defendem que
o fenômeno é provocado pela acomo

dação do solo. "O que ocorre é apenas
acomodação do solo. Devido às chuvas,
há encharcamento e consequentes des
lizamentos nas áreas de encostas .. Essas
variações podem causar trincas tanto no

solo Como nas casas", justificou o geólogo
da Prefeitura, Normando Zida, em entre
vista ao O Correio do Povo' na época.

.2DEMARÇO
O mês de março começou com uma

bomba contra a Prefeitura de Jaraguá do
Sul. O Ministério Público pediu a cassa

ção do mandato de Cecília Konell (DEM),
acusada de beneficiar de forma irregular a

irmã Carmelita, funcionária pública mu

nicipal. De acordo com o Ml; Cecília deu
uma gratificação para a irmã, que estava

cedida ao Poder Judiciário, ou seja, teve
um aumento de salário sem mudar de fun
ção na prática.

.18DEMARÇO
O ex-presidente da Acijs Guida Bretzke despede-se do cargo, destacando

as ações bem sucedidas da classe empresarial, desenvolvidas em dois anos

de mandato, como a participação nas obras de reforma do Hospital São José
e ampliação do Hospital Jaraguá. Em cerimônia realizada no clube Baependi,
Durval Marcatto Júnior é empossado presidente da entidade e em seu discur
so prega o fortalecimento do associativismo e a cobrança de melhorias, prin
cipalmente no que se refere à infraestrutura, saúde, educação e segurança.

.6DEMARÇO
o Correio do Povo aparece de cara nova para os

leitores. É lançado o novo projeto gráfico do periódico,
mais dinâmico e colorido, facilitando a leitura.
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.4DEMARÇO
Rosimar Gomes Pinheiro, 38 anos, foi

morto a golpes de pé-de-cabra por Rosi
mar-Ribeiro Rosa, 18. A suspeita da polícia
é de que o crime tenha sido um latrocínio
(roubo seguido de morte). Rosa foi preso,
mas dias depois fugiu do presídio. Ao ser

detido, Rosa confessou o assassinato de
Maximiano Pedroso do Amaral, 22 anos,
em dezembro do ano passado.

A

.6DEMARÇO
A Malwee/Cimed conquista o primeiro

título do ano, com vitória magra de 1 x O
sobre o Minas, na Superliga. O pivô Lení
sio foi o autor do único gol da partida.

.21 DE MARÇO
Presídio Regional registra a

maior fuga dos últimos 12 anos.
No total, 23 presos escaparam da
unidade. Os detentos renderam
dois agentes prisionais na hora
da janta, na noite de domingo. Os
líderes da fuga seriam Carlinhos
Erthal, 39 anos, e Otávio Garcia
Machado, 28, que tentaram as

saltar um banco em Massaran
duba no mesmo mês. Um dos
presos que servia a janta, Ansel
mo Dias, 25, teria colaborado na

ação. Dos 21 fugitivos, dois ainda
não foram recapturados.

.21 DE MARÇO
Jackson Luís Stinghen, 25

anos, foi morto a facadas na pen
são onde morava, no bairro Czer
niewicz. Até hoje, os criminosos
não foram localizados e o motivo
do assassinato continua desco
nhecido.

.26DEMARÇO
Dia histórico para a educação

da região. Em cerimônia realiza
da na Câmara de Vereadores de
Guaramirim, é assinado o termo
de abertura de licitação para as

obras do Cedup (Centro de Edu

cação Profissional). A nova esco

la, que oferecerá cerca de três mil

vagas 'em cursos técnicos gratui
tos, será edificada no terreno do

parque de exposições Manoel
Perfeito de Aguiar, às margens da
BR-280. Serão mais de cinco mil
metros quadrados de área cons

truída e investimentos que tota

lizam R$ 11 milhões.

.26DEMARÇO
Novas chuvas causam estra

gos em ruas e residências de Iara
guá do Sul. Alguns deslizamentos
de terra são registrados princi
palmente nos bairros Ribeirão
Grande, Boa Vista e Rio Molha.
Já nas localidades Água Verde,
Águas Claras, Ilha da Figueira,
São Luís, Vila Lenzi e Jaraguá Es

querdo ocorrem diversos pontos
de alagamentos. A maioria deles
por causa de bueiros obstruídos.
Nenhuma casa precisou ser in
terditada e os danos foram ape
nas materiais.

Marcatto
(D) assume

presidência
da Acijs,
defendendo
necessidade de
melhorias na

infraestrutura

da região
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•••• rês pessoas são presas e três farmácias
ficam interditadas no dia Iode abril em.

Iáraguã do Sul. A ação é resultaao de um�
operação realizada em conjunto pela

. Agência Nacional de Vigilância Sanitária'
(Anvisa), Vigilância Sanitária Estadual e

Polícia Federal. Entre os detidos, estava o vereador
José Ozórío de Ávila (DEM), conhecido como Zé da
Farmácia. G motivo das prisões é a comercialização
de medicamentos eontrabandeados de países vizi
nhos e venda de remédios controlados sem receita.

Na Far:máçia Drogão Ávila, de propriedade do ve'f
reador, foiencontrado o medicamento para reumatis
mo Reumazin, que teve seu registro Ilegado pelaAn1-
'a e é I1r6ibiB:onõ BrãSfl. Também fÓram êncontradãS"
amostras do remédio para disfunção erétíl Pramil. Os

d 0;t1t·. de..
ii·, .,' , .

.2DEABRIL
O Correio do Povo confirma patrocínio

à principal competição de futebol amador
na região: a Primeira Divisão, que a partir
de então, passa a se chamar Campeonato
Jaraguaense de Futebol Não Profissional
da Primeira Divisão - Taça O Correio do
Povo. A competição envolveu mais de 500

participantes .

• 7DEABRIL
Guaramirim de luto. Morre o vereador

e vice-presidente da Câmara de Vereado
res do município, Marcos Mannes, vítima
de um infarto fulminante nos fundos do

prédio onde morava, durante uma con

fraternização. Como presidente da Câma
ra, Mannes foi um dos responsáveis pela
modernização do Legislativo guaramiren
se. Criou o programa vereador mirim, o

cidadão fiscalizador, o site, a Ouvidoria e

a Comenda Peabiru, além de centenas de

indicações e projetos para melhoria na co-

munidade.
'

• 10 DE ABRIL
Os jaraguaenses levaram um verdadei

ro susto na hora de quitar a taxa de IPTU

(Imposto Predial e Territorial Urbano).
Mais de 200 pessoas pediram a revisão
dos valores cobrados, alegando aumento
abusivo. Em reportagem do O Correio do
Povo, um morador da cidade contestava

acréscimo de 800% no preço do imposto,
comparado com o ano anterior. A Prefei
tura justifica que o aumento se deve à atu

alização da planta de valores dos imóveis,
que estava defasada, com ultíma revisão
em 1993.

.13DEABRIL

Thiago Camargo, 24 anos, assassinou
a enteada de 16 anos, Sarah Strelo Fialho,
com 36 facadas e uma tijolada na cabeça.
Ele disse à polícia que a briga começou
após uma discussão sobre quem iria lavar
a louça 'e afirmou que os desentendimen
tos entre os dois eram frequentes. r •

• 20DEABRIL
Faltando três meses para o início da campanha eleito

ral, o ex-vereador Dieter Ianssen. (PP) ganhou sua primeira
oportunidade na Assembleia Legislativa. Suplente de depu
tado estadual, Janssen ficou no cargo durante dois meses,

Zéda
Farmácia (E)
foi solto três
dias depois

'e voltou

quando focou os trabalhos no combate às drogas, principal
mente o crack. O deputado chegou a promover uma audi
ência pública sobre o assunto, tema que se tomou uma das
principais bandeiras como candidato durante as eleições.

Dieter Janssen assume vaga na Assembleia Legislativa.

.23DEABRIL
Chuvas fortes causam alagamentos e deslizamen

tos de terra principalmente nos bairros Ilha da Figuei
ra' Três Rios do Norte, Nereu Ramos e Baependi. Casas
precisam ser interditadas pela Defesa Civil e o nível do
rio atinge 3,50 metros de altura. A escola municipal Wal
demar Schmitz, na Ilha da Figueira, é tomada pela água.
Para garantir a segurança de estudantes e funcionários,
a Secretaria Municipal de Educação suspende as aulas
em todas as unidades. Já o posto de saúde da localidade
de Três Rios do Norte é fechado devido a problemas na

instalação causados pelos alagamentos, .. .. J' •

.23DEABRIL
Dois trechos da rodovia BR-280, em Corupá, ficam

interditados por causa de quedas de barreira. Os desliza
mentos de terra ocorrem na altura da Floricultura Blei
eh e no Rio Mandioca, divisa com o município de São
Bento do Sul. A ponte baixa, em Corupá, fica totalmente
submersa. Na rua João Tozini, próximo à fábrica da Do
mus Móveis, a água também cobriu a ponte. A estrada
Abílio Lunelli ficou alagada. De acordo com o Corpo de
Bombeiros do município, pelo menos oito casas foram
atingidas pelos alagamentos e três famílias tiveram que
deixar as residências.
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-Até hoje: polícia não sabe o que teria motivado o"érirné
o dia 12 de maio, moradores
do bairro Ri� Cerro presen-'
ciaram um crime que cho
cou (I' cidade. O comerciante
Silvino Viergutz, 58 anos, é
assassinado> em frente ao.

,'I'

comércio da família, localizadb às margens
da SC-416, no Rio Cerro. Segundo informa
ções da Polícia Militar, testemuhhas dizem
ter visto dois homens chegarem ao local em

, uma motocicleta biz. Um deles chamou o

comerciante para fora e disparou contra ele
três vezes. Os tiros atingiram o rosto, o peito
'e o abdômen do comerciante. Em seguida, a

dupla fugiu do local.
A esposa da vítima foi a primeira a se de

parar com o corpo do marido caído no chão,
a POllÇOS passos da porta do estabelecimen
to. Ela estava dentro de casa, que fica na par�

,

te de cima da propriedade de dois andares,
-.

quando ouviu 08 disparos e correu para fora.
Lá, encontrou Silvino caído no chão. Ele

morreu pouco antes da chegada dos Bom
beiros Voluntários.

Um dos suspeitos, Jean Carla da Rocha,
20 anos, foi preso, mas nega ter cometido
o assassinato. A polícia também investi

ga a participação de um adolescente de
17 anos na morte do comerciante. Ainda

hoje, os policiais não têm a confirmação
sobre o que teria motivado ó crime. Morte do comerciante Silvino Viergutz choca comunidade no Rio Cerro

em outubro após um assalto no bairro
Bananal do Sul e a polícia o considera o

principal suspeito do crime.

.11 DE MAIO

Dunga, ex-técnico da seleção brasi
leira de futebol, surpreende imprensa
e torcedores ao anunciar Grafite para a

lista dos jogadores que representam o

Brasil na Copa do Mundo. Júlio César,
Maicon, Lúcio, Gilberto Silva, Elano,
Kaká e Rabinho formam a base da se

leção no mundial, dando continuidade
ao grupo com o qual Dunga estava ha
bituado a trabalhar.

.2DEMAlO
Neste dia, Massaranduba se des

pedia da 12a edição da Fecarroz (Festa
Catarinense do Arroz), maior evento
do calendário cultural da cidade. A
festa iniciou em 27 de abril e contou
com exposições de animais e máqui
nas agrícolas, apresentações culturais e

um dos destaques foi o show nacional
com o cantor sertanejo Luan Santana.
A Prefeitura acredita que mais de 40 mil
pessoas passaram pelo evento em 2010.

.SDEMARÇO
Os leitores do Vale do Itapocu ganham
um motivo a mais para acompanhar

as notícias da região, a qualquer
hora ou lugar. É lançado o site www.

ocorreiodopovo.com.br, onde é possível
acessar as edições diárias e acompanhar

outras informações do Vale, com

interatividade e agilidade.

.9DEMAIO
Geovani Gonçalves, 39 anos, foi

morto com um tiro na cabeça dentro
da guarita da empresa têxtil HSK, no

bairro Guamiranga, em Guaramirim.
Volnei Ribeiro Luiz, 26 anos, foi preso� _ ._.h.�"''''''._ "_""' ...... �"",�.�,,� '11t",nblt�"Io"j, ... "'�

• 19 DE MAIO

Jorge Vercillo sobe ao palco da Scar
e emociona os fãs com o show de lan

çamento do novo álbum "D.N .N.'. Du
rante a apresentação, além das músicas
inéditas do último trabalho do artista,
o cantor relembra sucessos como "Mo
nalisa', "Praia nua" e "Que nem maré",
para delírio do público.

• IS DE MAIO
Governador Leonel Pavan sanciona

lei que proíbe a venda das chamadas

pulseirinhas do sexo no Estado. A Lei n-

047/l0, de autoria do deputado Narcizo
Parisotto, prevê multa de R$ 5 mil para
quem descumprir a proibição. Em caso

de reincidência, os estabelecimentos
poderão ter suas licenças de funciona
menta cassadas. A proibição da comer

cíalízação e do uso das pulseiras come

çou a ser discutida em diversas partes
do país depois que o estupro de uma

menina de 13 anos, em Londrina, foi
associado ao uso do adereço.

Dunga (D)
surpreende com a

���.'(��.aç�.� .d�, ����,�, , . ..

• 19 DE MAIO
Uma segurança a mais para os

moradores da localidade de Tifa
Theilacker, região atingida por
tremores de terra. A Prefeitura ins
tala uma estação meteorológica
no local para medir o volume das
chuvas no bairro e prever possíveis
alertas de fenômenos climáticos.
O aparelho custou cerca de R$ 3
mil aos cofres públicos.

• 23DE MAIO
A repórter do O Correio do

Povo, Genielli Rodrigues, jun -

.

tamente com o fotógrafo Piero

Ragazzi, vão a Curitiba acompa
nhar de perto o clima de expec
tativa entre os torcedores e a se

leção brasileira, que se preparava
para os jogos da Copa, no Centro
de Treinamento do Caju. A equi
pe participou de coletiva de im

prensa e registrou a euforia dos
fãs ao tentarem se aproximar dos
ídolos do esporte brasileiro.

• 26DE MAIO
Os assaltantes Leonardo Sil

va da Costa, 21 anos, e Valdecir
Cardoso, 26, foram mortos com

quatro tiros pelo comerciante
Celso Elói Lenzi, 60, em frente ao

Mercado Araucária, no bairro Ia
raguá Esquerdo. Depois de atirar
contra os bandidos, que invadi
ram o estabelecimento e fizeram
um refém, ele se entregou à polí
cia e alegou legítima defesa.

• 27DE MAIO

Lançado o projeto Iaraguá Di-

gital, uma das promessas de cam

panha da prefeita Cecília Konell.
Entre as ações da iniciativa estão:
a criação de um ônibus adaptado
à promoção da inclusão digital, a

oferta de wireless em dois pontos
da cidade, a utilização do sistema

voip e a interligação dos prédios
públicos. Também faz parte do

projeto a disponibilidade de ter

minais de acesso à internet, além
da nota fiscal e da consulta ao ISS

(Imposto Sobre Serviços) de ma

neira eletrônica.

• 27D� MAIO
A contratação de parentes

por parte do poder Executivo e

Legislativo municipal está proi
bida. A revisão da LOM (Lei Or

gânica do Município) é aprovada
na Câmara por nove votos a dois.

Apenas a bancada do Democra
tas foi contrária ao novo docu
mento. Além da proibição ao

nepotismo, a nova LOM sofreu
outros ajustes. Foram 11 meses

de trabalho, desde a abertura da
comissão, em julho de 2009, até a

aprovação da lei.

. , .
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Frio e neve em

Santa Catarina
Turistas de todo país são atraídos para o Sul do

Brasil em busca de frio e diversão

Frio e neve histórica movimentaram o turismo durante este inverno

e8taç�o,
. Il1ais ,gé],.aq.a' do' ano. .

transformou o cÚl;1:ário catar
rinense em junho de 2010. O
inverno começou com expec
tativas, que foram superadas

o passar da estação, princi
palmente .em relação, ao setor turístico no

,ii te ,erat,'u�ª,s ne
I '" :1//1$ 1'/'
e" 'oc'G),ttex !

em ci ,� es como Urtibici e ,. �o oaqúím, as

mais frias de Santa! Catarina. Nas agências de
turismo da região, as vendas eram aquecidas
e as serras catarínense e gaúcha estavam en

tre os destinos mais procurados.

• 1°DEJUNHO
A comunidade da região re

aliza uma manifestação contra

a construção de uma Pequena
Central Hidrelétrica (PCH) na

cachoeira da Bruaca, em Coru

pá. Os manifestantes partem da

praça Artur Müller, no Centro,
até o Seminário Sagrado Coração
de Jesus, onde também aconte

ce uma audiência pública com a

Fatma para discutir o tema. Até

hoje, não se tem a confirmação se

o projeto sairá do papel ou não.

Comunidade
protesta contra

construção de PCH,
em Corupá

Aximet veligent entem dolecae sum dis et voluptae voloris ven

.15DEJUNHO
O Brasil estreia na Copa do Mundo da África com a vitória de 2 x

1 sobre a Coreia do Norte. Como em todo o país, a cidade parou para
torcer e vibrar com a seleção. A praça de alimentação do Shoping
Center Breithaupt foi tomada por verde e amarelo e pelas vuvuzelas,
que fizeram barulho neste mundial. Nos bares, lanchonetes, restau

rantes e até mesmo dentro das próprias empresas, os jaraguaenses se

reuniam em grupos para acompanhar cada lance do primeiro jogo da

seleção na Copade 2010 .

• 22 DE JUNHO
Portas fechadas, ausência de funcionários e sem produção algu

ma. Esse era o cenário visto na mini-usina de leite, construída no

bairro Garibaldi, em Iaraguá do Sul, em 22 de junho deste ano. Os

produtores que mantinham a estrutura passaram a revender o leite

para uma empresa de bebidas. No espaço, eram produzidos até 23
mil litros de leite por mês. O local precisou ser fechado por problemas
financeiros e o impasse continua até hoje.

.28 DE JUNHO
Em um jogo aberto e bonito, o Brasil vence a sele

ção do Chile por 3 x O, em seu segundo compromisso
na Copa do Mundo. Juan, Luís Fabiano e Robinho são
os responsáveis pelo balanço da rede e, com o resulta
do, fica definida a próxima equipe que o Brasil enfren
taria no mundial: a Holanda.

• 29 ,DE JUNHO
O jovem Alan Andrei Rubol, 17 anos, foi assassinado

a facadas por um outro jovem da mesma idade no bairro
João Pessoa. O motivo da briga seria uma bicicleta que
o acusado teria emprestado para a vítima. O suspeito foi
levado a um CIP (Centro de Internação Provisória) .

R
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Seleção espanhola ergue pela primeira vez a taça de campeã na Copa do Mundo

possuem as principaísligas do mundo, já leção na Copa, O resultado da última partida
.havíam conquistado títulos, vice-campe- da fase de grupos foi um OxO contra POFtu
onato e ao menos um terceiro lugar em galo Nas oitavas é a vez de vencer o Chile
Copas do Mundo: Restava esta lacuna na 'por: um placar mais 'convincente: 3xO, d J

história do futebol espanhol. Já para os que gera muitas expectativas aos brasilei
holandeses ficou o gosto amargo de sua. ros: Porém, no fueíd do csmínlio estava a'
terceira final de Copa perdida. Holanda, que derrota q Brasil por Zxl. nas'",

O Brasil estreou nO:Murrdial cbm urna ;" 'quartas-dé-finá1'e có}oca fim ao"sonno do '

'1tória �agra sobr�" a fracJ� eqpipe ela Coxeia hexacamBeona�o. 4,. comissão ,}écn,iça, da -

do Norte, por 2xL Na segunüa partida da seleção brasileira foi bastante criticada em

,Rrim�ga ta,se, a eHuip�,>m�lb.ora. �i faz sua ii, 201([ por t;lão t�r le.V,'adQ jogadqres I CO,ffiO, '

me1hor atuação até então ao bater a Costa Neyínar, Ganso e Ronaldínho Gaúcho, além
dó Marfim por 3:x1. Neste JQ.go,I«(;,lká é,ex7 '"",deter.:viven,ciaciodivetsasbrigascQmaim"
pulso eElano sai contundido e desfalca ebse- prensa. Dunga édemitido logo depois.

ig" "

vitória por 1 a O contra a Ho
landa na prorrogação, .no dia
12 de julho, no Soccer City,
rende para a Espanha a con

quista de sua primeira Copa
do Mundo. Mareada por uma'

partida altamente técnica, a disputa foi di
fícil é violenta. Foram distribuídos 13 car
tões amarelos e um vermelho pelo �rbitro
inglês Ho�ard Webb. ,� .

' ,/.

I '
'i �;A melhor polocação da seleção, espa-,

riliolâ' havia sido o quarto lugar em.1950.
Inglaterra, Itália, frança� Portugal. e Ale
manha, países que junto dos espanhóis

• 2DE JULHO
Jaraguá do Sul sedia mais uma

edição da Feira do Livro, de 2 a 12
'

de julho. Renomados autores bra
sileiros, entre eles: Laurentino Go
mes, Maurício de Souza, Ricardo
Corona e Humberto Gessinger, pas
saram pela Praça Ângelo Piazera,
que também foi palco para mostras
de filmes, bate-papos e sessões de

autógrafos. O evento, patrocinado
pelo O Correio do Povo, recebeu a

visita de 66 mil leitores, 10% a mais
do que em 2009.
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.4DEJULHQ
Roberto de Lima Galvão, 32 anos,

foi agredido com um taco de sinuca
na cabeça durante uma briga em

um bar às margens da SC-413. Ele
morreu após cinco dias internado
na U'I'I do Hospital São José. O sus

peito, Jocemar Lucio, responde em

liberdade por lesão corporal segui
da de morte. Para a polícia, o acu

sado disse q �c; a briga aconteceu

por ca usa de um desentendimento
antigo entre eles e afirmou que não
tinha a intenção de matar Galvão. Feira do Livro recebeu mais de 66 mil leitores

• aDE JULHO
O goleiro Bruno Souza, do Fla

mengo, e seu amigo Luiz Henrique
Ferreira Romão, o Macarrão, são
ouvidos pela polícia como suspei
tos do desaparecimento de Eliza
Samudio, 25 anos, com quem o

goleiro tem urn bebê de quatro
meses. Eliza estava desaparecida
desde o dia 4 de junho, quando
teria saído do Rio de Janeiro para
Minas Gerais a convite de Bruno. A
VÍtima teria sido agredida, morta,
além de ter tido as roupas queima-

.

das e o corpo escondido .

• 13DEJULHO
Jaraguá do Sul e região pas

sam a ter uma representante no

Senado Federal. A tucana Niura
Demarchi assume a vaga'do então
candidato ao governo Raimundo
Colombo (DEM). A ex-vereadora e

ex-secretária regional permanece
no cargo por 120 dias.

• 14DE JULHO
A chuva atrapalha, mas não

impede o sucesso de mais uma

edição da Expo, na Arena Iara
guá. O evento ocorreu entre os

dias 14 e 18 de julho. De acordo
com os organizadores, o público
foi menor que em 2008, cerca de
40 mil pessoas, mas os resultados
foram positivos: A feira de nego-

� cios, que acontece a cada dois
anos no Vale do Itapocu, atingiu
em 2010 a expectativa de movi
mentar pelo menos R$ 10 mi
lhões em negócios.

• "15 DE JULHO
O Rio Jaraguá amanheceu

vermelho no dia 15 de julho. O
fenômeno ocorreu na localidade
de Iaraguá 99 e foi causado pelo
lançamento de um corante ali
mentício por uma empresa da re

gião. A Fujama multou a respon
sável pela poluição em R$ 20 mil.

• 23DE JULHO
O jaraguaense Filipe Luís é

confirmado no Atlético de Ma
dri. A negociação movimentou
13,5 milhões de euros (cerca de
R$ 30,5 mil) e o contrato vale por
cinco anos. O atleta possui no

currículo ainda a passagem pelo
La Coruüa, também da Espanha.

.31 DE JULHO
A discussão entre dois traba

lhadores da construção civil re

sultou na morte de Avanir Leite

Camargo, 36 anos, na BQITa do Rio
Cerro. Ele foi golpeado na cabeça
com urna barra de ferro. O suspeito,
Amadeus Marques da Silva, 40 anos,
ao 'tentar fugir do local, manobrou
o carro em marcha a ré e acabou
passando por cima do corpo da VÍ
tima. A Polícia Civil suspeita que a

briga teria sido motivada por pro
blemas relacionados a drogas.
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.2DEAGOSTO
Ministério Público Eleitoral decide pela impugna

ção da candidatura a deputado estadual do ex-prefei
to de Guaramirim, Evaldo Junckes, o Pupo. O motivo
é que o candidato teve as contas rejeitadas em 2001,
quando ocupou o cargo de presidente da Câmara de
Vereadores do município. Mesmo com a decisão, mais

tarde, em outubro, Pupo manteve sua candidatura, po
rém não conseguiu se eleger para a função.

.3DEAGOSTO
O registro de neve na cidade de Cambará do Sul,

no Rio Grande do Sul, e a previsão da Epagri/Ciram
de que o fenômeno continuaria movimentou o turis
mo em toda a região Sul do país. Na época Santa Ca
tarina e Rio Grande do Sul registraram temperaturas
negativas em algumas cidades. A cidade catarinense
de Urubici chegou a registrar -2,4 graus neste dia.

.4DEAGOSTO
Chuvas fortes deixam moradores e profissionais

da Defesa Civil em alerta. Em algumas localidades, a

passagem de veículos e pedestres ficou comprome
tida já que ruas foram tomadas por barro e lama. É
o caso da rua Padre Aloízío Boeing, na Barra do Rio
Cetro. Parte da via, desprovida de pavimentação as

fáltica, ficou intransitável. Na rua Wolfgang Wegee,
próxima ao Parque Malwee, um dos pontos que re

cebeu as obras de reconstrução após enchentes de

2008, o trânsito também ficou comprometido devido
ao barro e à lama. Nas regiões de Tifa Martins, Estra
da Nova e Três Rios do Norte o que preocupava eram

os riscos de deslizamentos.

.6DEAGOSTO
Os Melhores do Mundo trazem mais uma vez ao

palco da Scar o espetáculo "Hermanoteu na Terra
de Godah", que faz o público gargalhar. A história é
recheada de referências bíblicas, e mesmo assim os

atores conseguém utilizar elementos da atualidade

para rechear a comicidade. A peça já foi vista por um

público de mais de 200 mil pessoas no país.

.6DEAGOSTO
A denúncia que o ex-secretário de Administra

ção e de Finanças, Ivo Konell, teria se beneficiado de
forma irregular do Refis (Programa de Recuperação
Fiscal) quase custou o afastamento de sua mulher,
a prefeita Cecília Konell (DEM). O relatório final da
CP (Comissão Processante) que investigava o caso

pedia a cassação de Cecília. Porém, o documento
não chegou ao plenário da Câmara. A Justiça man

dou arquivar a Cp, alegando irregularidades durante
o processo de investigação. .

• 19 DE AGOSTO
O ex-prefeito Ivo Konell (DEM) é condenado

a pagar multa de R$ 10 mil por danos morais ao
ex-prefeito Moacir Bertoldi (PMDB). O motivo é
a acusação de corrupção feita no começo do ano

passado, durante coletiva à imprensa. Konell re-
.

correu da decisão.

• 28 DE AGOSTO ..

Com a plateia lotada. Foi assim que o humoris
ta Marco Luque encontrou o teatro da Scar, no dia
28 de agosto, quando apresentou seu espetáculo de
stand up comedy pela segunda vez em Jaraguá do
Sul. Mais de 900 pessoas acompanharam a apresen
tação de Luque, um dos apresentadores do progra
ma CQC da Band.

• 31 DE AGOSTO
A delegação de Jaraguá do Sul comemorava o

-sexto lugar na classificação geral dos 23° Ioguínhos
Abertos de-Santa Catarina (Jasc), realizados em Cri
ciúma. A cidade somou 49 pontos na competição,
conquistando 26 medalhas e quatro troféus. O pri
meiro lugar ficou com a equipe de Ioinville.

Marco Luque lota teatro da Scar
e faz plateia gargalhar
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Delegacia da Mulher
éinau rada·

Depois de 16 anos, reivindicação finalmente é atendida

• 6 DE SETEMBRO
Oto Hafemamm, 52 anos,

morre afogado em um pe
queno riacho no Ribeirão
13 de Maio, .próximo à re

sidência onde morava com

os dois filhos. Dez quilôme
tros longe da área central
de Massaranduba, ele foi
encontrado pelo amigo da
família, o mecânico Gilber
to Woznicza, 27 anos. Logo
depois, os Bombeiros Volun
tários removeram a vítima
da água. Conforme o laudo
do IML (Instituto Médico

Legal), Hafemamm pode ter

sofrido um ataque cardíaco
e se afogado em seguida .

• 12 DE SETEMBRO .

O Vitória conquista o

tetracampeonato da pri
meirona e leva o título de

campeão da Taça O Correio
do Povo. A final foi disputa-
da no estádio Eurico Duwe,
casa do Cruz de Malta. O

placar ficou em 2xO.

eívindícada pela
região há 16 anos,
a Delegacia da Mu
lher é inaugurada
na manhã do dia

4 de setembro, em

Jaraguá do Sul. O local conta
com uma equipe de seis pes
soas - delegado, escrivã, dois
agentes de polícia e dois servi
dores cedidos pela Prefeitura,
sendo que um deles atua no re

gistro de boletins de ocorrência
e o outro auxilia nos cartórios,
onde ocorre o andamento dos
inquéritos.. Como o efetivo é

pequeno, o local funciona em

horário' comercial, das 8h às
18h, sem fechar ao meio-dia.
Fora deste horário e nos fins de
semana, os casos são atendidos
na Delegacia da Comarca.

O
. órgão é especializado

em ocorrências relacionadas
"

.

à violência' contra mUlHeres,
crianças, adolescentes e idosos.
Os casos deste 'tipo envolvem
agressões verbws, físicas e. se

xuais, que lloje correspondem a

3Q%';J�a� ncerrências atçndidas
pela Polícia Civil na cidade.

I
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Soledad Barrio, bailarina
espanhola encanta Scar

• 17 DE SETEMBRO
O ritmo espanhol toma conta

da Scar durante a apresentação
da Noche Flamenca, com a pre
miada bailarina Soledad Barrio.
Em turnê pela América Latina, o

espetáculo também foi visto pe
los joinvilenses, no Teatro Juarez
Machado, na mesma semana.

.21 DE SETEMBRO
Um incêndio, provocado

provavelmente por um curto
circuito na rede de informática,
destruiu parte do segundo piso
da Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul. O fogo começou durante
a noite e os seguranças do órgão
ao perceberem a fumaça chama
ram os bombeiros. As chamas
não destruíram documentos im

portantes, mas foram perdidos
computadores.

• 27 DE SETEMBRO
A prefeita Cecília Konell é ino

centada em relação a possíveis
irregularidades na contratação

,. da empresa Fábrica de Shows
durante a edição da Schützenfest
de 2009. O relatório final da Co
missão Processante da Schützen
fest considerou improcedente as

acusações feitas à prefeita .

j' f.}·oi '
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Carlos Chiodíní conquista LiO mil votos e umá c'adelra ....
na Assembleia Legislativa a Rartir de janeiro

I !i"! '

-) .II

ês decisivo para a política
. nas esferas estadual e fe
deral. As eleições de três
de outubro consagraram a

tríplice aliança no Estado e

adiaram a decisão da esco
lha do presidente da República, que foi defi
nida em segundo turno.

O peemedebista Mauro Mariani é eleito
deputado federal, Paulo Bauer (PSDB) e Luiz
Henrique da Silveira (PMDB) senadores e

Raimundo Colombo (DEM) governador.

Na região, Carlos Chiodiní (PMDB) ficou
com uma vaga na Assembleia Legislativa ao

conquistar mais de 40 mil votos. Em Jaraguá
do Sul; Díeter Ianssen (PP) foi 0 mais vota
do entre os candidatos a deputado estadual,
sendo a opção 15.394 eleitores.

Já a vitória de Dilma Roussef (PT) acon

teceu no dia 31 de outubro, quando a petis
ta deixou para trás o candidato José Serra
(PSDB), levando 55% dos votos. Dilma entra

P

para a história como a primeira mulher a

chegar à presidência da República.

Chiodin-i é eleito deputado estadual com mai� de 40 mil votos
, I .' ,-

1

.3DEO�RO
As eleições de três de outubro fizeram com

que celebridades do mundo artístico entrassem
para a política. Foram eleitos: Romário, Bebeto,
Myrian Rios, Roberto Dinamite, Wagner Montes
e o polêmico humorista Tiririca. Com o slogan
"Vote no Tiririca, pior do que está não fica", o

comediante Francisco Everardo Oliveira Silva foi
eleito deputado federal por São Paulo com mais
de 1 milhão de 'votos. Batoré, Vampeta, Frank
Aguiar, Mulher Pêra, Raul Gil J r, Kiko do KLB e

Leandro do KLB participaram da disputa, mas
não conseguiram se eleger. . . '.". . ..

• 6 DE OUTUBRO
Por sete votos a quatro, os vereadores rejeita

ram o relatório final da Comissão Processante
da Schützenfest que pedia a cassação da prefeita
Cecília Konell por infração político-administrati
va. O relatório do vereador Justino da Luz (PT)
recebeu os votos favoráveis de Francisco Alves
(PT), Jaime Negherbon (PMDB), que presidiu a

comissão, e Jean Leutprecht (PC do B). Ademar
Winter (PSDB), Adernar Possamai (DEM), Ama
rildo Sarti (PV), Isair Maser (PR), José de Ávila
(DEM), Lorival Demathê (PMDB) e Natália Petry
{?�{J). fQ�am çc;>ntrw���l àt�ft&��ção de Cecília.

• 7 DE OUTUBRO
O escritor peruano Mario Var

gas Llosa vence o prêmio Nobel
de Literatura de 2010. O prêmio
foi anunciado na sede da Acade
mia Sueca, em Estocolmo. Nasci
do em 1936, o novelista e ensais
ta é considerado um dos maiores

II

nomes da literatura em língua
espanhola. Entre suas principais
obras estão '�Casa Verde", "Lítu

, i
ma nos Andes" e '� Cidade e os

Cachorros".

tubro Iaraguá do Sul sedia mais
uma edição da Schützenfest. De
acordo com os organizadores,
mais de 48 mil pessoas passa
ram pelo Parque de Eventos du
rante a festa. Foram consumidos
61.073 copos de 400ml de chope.
�.....................--....._..,-.""-""..............--'-"""'�%.....

....-�• 9 DE OUTUBRO
Lançado o O Correio do

Povo Kids. com circulação �mensal e apresentando
temas que interessam a

toda garotada do Vale. )
..................��

• 7 DE OUTUBRO
Entre os dias sete e 12 de ou-

Resgate dos mineiros no Chile
durou mais de 22 horas

i 13 DE OUTUBRO
O mundo se emocionou com o fim do drama

dos 33 mineiros presos em uma mina de cobre no

norte do Chile, na qual estavam soterrados a uma

profundidade de 700 metros desde 5 de agosto. O
resgate com sucesso de todos os operários durou
mais de 22 horas. Em uma operação sem prece
dentes na história da mineração mundial, uma

cápsula especial foi utilizada para retirar as víti
mas do acidente.

s
p

• 27 DE OUTUBRO
O governo federal dá sinal verde para a tão rei

vindicada duplicação da BR-280. Em cerimônia
realizada no auditório do Cejas, o ministro dos
Transportes, Paulo Passos, assina edital para início
da licitação das obras. Um trecho de 73,9 quilôme
tros entre os municípios de Iaraguá do Sul e São
Francisco do Sul é contemplado no projeto.

I

• 28 DE OUTUBRO
Gelson Gelsdorf, 32 anos, é preso acusado de

cometer dois estupros em Guaramirim. Natural
do Estado do Rio Grande do Sul, o acusado é en

caminhado ao Presídio Regional, onde aguarda
julgamento. Ele pode pegar pena de até 20 anos

�p�� ,
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Depois de 10 anos e muitos títulos, cidade se despede do time mais vencedor da história
I '

mês de novembro foi
marcado por lágrimas
para os torcedores da

equipe de futsal. No dia
23, a Arena se emocio
nou ao assistir a con-

quista do tetracampeonato da Liga Putsal,
quando os jaraguaenses bateram o Copa
gril por 2xO, com gols de Lenísío e Leco.
Três dias depois veio a temida notícia: o pa
trocinador da equipe anuncia o término do
contrato. O anúncio oficial do fíin de uma

Ra:FCelTÍa de uma.déeada foí-íeíto no-dia 26.

��" ,cpa ,�},��, 9 ç?rr��O �� ��vo 1,4" �ol).� '"6'fmava o rompimento lIa empresa com o

ttlne,�antecipan.d0,h ae011!tel1m'êiito'lif)ara}'a.,
"

.cídade, ',' 'ri ,.t., ,I" "" ',;,,",1, " '"'f'i' 'AAnt.CN,socÍação i�ios iümgos 'd� E�:'
IlortetAmador) corrett atrás:d"e nôvos patfo.i 1

pí).1ios, P9rém.;,sem ��Cy�so. ,gi�Qu"dç,pnld�
então que o time jaragúaense de futsal pa
raría-poi-irm 'ano, pedindÓ Ucenclamehtb
né,t Ug�. Neste íntervqJQ, passwa por rees-

truturações e novas negociações.
Com isso, 'os jogadores tiveram os' �

contratos recendidos e.a maioria deles foi
incorporada ao Santos. Entre eles, o me

lhor do mundo Falcão e o renomado téc
níco Fernando Perretti, quelevou consigo
sua comissão técnica.Já o craque Lenfsio

'I .

,,. _.ir ",! (I. , I ;- 'Ir/;-", " /,
'_

, j.' " I ,:

fechou com ó Petrópolis e o goleiro Tiago
vfli atuar-no Gazprem � Ugr�; d�Hús:Sia.l"iú.

• 6 DE NOVEMBRO
Novas polêmicas envolvem a realização

das provas do Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio). Um erro de montagem nos

cadernos amarelos prejudicou o desempe
nho dos estudantes. Segundo o próprio Mi
nistério da Educação, o erro foi localizado
em um lote de 21 mil provas. No cabeçalho
da folha de respostas que todos os alunos
receberam, o espaço para o gabarito de al
gumas questões estava trocado. A prova foi
reaplicada para os atingidos pelo equívoco.

• 8 DE NOVEMBRO
O dia começa caótico para os motoristas de

Iaraguá do Sul. Alterações no trânsito da cida
de, principalmente no que se refere ao sentido

,

das vias, provocaram filas, congestionamentos
e muitas reclamações. Durante cerca de uma

semana, os transtornos persistiam nas princi
pais ruas da cidade. As alterações contemplam
principalmente os bairros Centro, Barra do Rio
Cerro, Barra do Rio Molha e Jaraguá Esquerdo.

• 13 DE NOVEMBRO
Jaraguá do Sul sedia o 22° Encontro Na

cional de Veteranos da Força Expedicioná
ria Brasileira. O evento acontece em frente
ao Museu da Paz, no Centro, e apresenta

,

palestras, debates, homenagens, exposição

e desfile de viaturas militares antigas.

• 17 DE NOVEMBRO
Após 15 meses em liberdade, a ex-delega

da regional, JuremaWulf, é presa novamente.
A delegada e outras cinco pessoas acusadas
de envolvimento em esquema de jogos de
azar tiveram a prisão decretada pela Justiça.
A sentença é da"juíza da Vara Criminal de Ia
raguá do Sul, Cândida Brognolli.

• 20 DE NOVEMBRO
Marlo Flor, 23 anos, é assassinado a

facadas pelo vizinho João Batista Cena de
Souza, 19 anos, durante uma briga de bar
no bairro Santo Antônio. A família afirma
que o crime aco.nteceu depois que Marlo
teria tentado defender um colega que esta
va sendo ameaçado pelo suspeito.

• 22 DE NOVEMBRO .

Inauguradas obras de reforma e am

pliação do Hospital e Maternidade São
José. Os trabalhos que foram realizados em

um período de seis anos, contaram com in
vestimentos da Prefeitura, governo do Es
tado e classe empresarial totalizando mais
de R$ 34 milhões aplicados. No mesmo dia,
a entidade passa a ser administrada pela
Associação Hospitalar São José. _. ., ..Obras de mais de R$34 milhões são inauguradas no São José
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Câmaras da região elegem seus novos comandantes para 2011
u ' "

m Jaraguá do Sul, Jaime Negher- .mara em. Guaramírim, A partir do dia
bon (PMDB) é eleito por unani- primeiro de fevereiro, quem comandará
midade presidente da Casa, as- a Casa será o vereador Osni Fortunatto
sim como Jean Leutprecht (PC (DEM), conhecido como Dakina. Gilberto
do B), que ficou com o cargo de Iunckes (PPS) ficou com o posto de vice e
vice. A surpresa ficou por conta "Osni Bylaaitít (P:M:DB) e Jorge Feldmann

',do Jato de que pela primeira vez, nos últí- (PR)" CQIl1Q primeiro e segundo secretá-
mos dois anos, aliados da basegovernista rios, respectivamente. Anova composição,

passaram ã integrai a mesa oirerorà:'Trafá- , facilita a 'administração 'de Nilson Byllardt
',: se de Jsair Meses CRR) e AdemarPossamai ,,(PMDB�, que além de contar com maioria

(DEM) que ocupam as ",agas de primeiro e na Casa! Ra�sa a ter,o respaldo da base alia-
segundo secretáiio, respectivamente. da também na Mesa Diretora.
Em Massaranduba, uma votação secreta e Surpresas também em Corupá. Vereador
um acordo rompido resultaram na vitoria originalmente de oposição, João Gottardi
da oposição. Um dos vereadores mais crf- (PT) foi eleito presidente da Câmara, com
ticos à atual Administração, Osni Ronchi 'o apoio da bancada do PMDB, partido do
(PP), é eleito presidente da Casa. Integram prefeito Luiz Carlos Tamanini. Gottardi já
a mesadiretora Píer Gustavo Berri (PMDB), foi secretário no governo Conrado Muller
como vice-presidente, Valdemar Moser (PP) e atuou na oposlção a propostas com

(DEM), primeiro, secretário e Pedro Qere�ti apoio do Executivo, cOD;lO a construção de
(PP), segundo secretário. uma PCH (Pequena Central Hidrelétrica)
Cara nova também na presidência da Cã- na cachoeirá da Bruaca .

• 8 DE DEZEMBRO
Lançado o livro "Campeões para sempre", assinado pelo atleta,

professor, técnico e escritor José Augusto Caglioni, com patrocínio do
O Correio do Povo. As 354 páginas da obra revelam a história do es

porte em Jaraguá do Sul e região. O evento de lançamento ocorreu no
Sesc e reuniu cerca de 300 pessoas. Editado pela Design, o livro está
sendo vendido-a R$ 25.

-

• 12 DE DEZEMBRO
Mais uma morte no trânsito em Iaraguá do Sul. Desta vez, a ocor

i rêncía foi no bairro Águas Claras, quando o condutor da motocicleta
CBX 250, Rafael Augusto Otto, de 23 anos, foi atingido por um Honda
FIT, que invadiu a pista contrária. Os dois bateram de frente e o jo
vem morreu no local do acidente. A moto ficou totalmente destruída
e o carro teve grande parte da frente danificada. O motorista do FIT

,I

não foi encontrado no local do acidente. Ele abandonou o carro e não
prestou socorro à vítima.

• 3 DE DEZEMBRO
É inaugurada a Ponte da Trindade, que liga

os municípios de Schroeder e Iaraguá do Sul. O
governador Leonel Pavan, prefeitos, vereadores e

demais autoridades acompanharam o evento de
entrega da obra, realizada com recursos na ordem
de R$420 mil, vindos do governo' do Estado e das
Prefeituras dos dois municípios contemplados. No
mesmo dia, ocorre ainda a inauguração do asfalto
de 4,5 quilômetros no bairro Schroeder I, também
em Schroeder. A obra recebeu investimentos de
R$3,5 milhões, e também é resultado da parceria
entre os governos estadual e municipal.

• 7 DE DEZEMBRO
Um casal, que estava em uma moto, morre

após tentar fugir de uma barreira policial, na

rua Feliciano Bortolini, na Barra do Rio Cerro.
O condutor da motocicleta, Jocemir Alves da
Silva, de 33 anos, dirigia com a Carteira de Ha
bilitação vencida, estava com um mandato de
prisão em aberto, por não pagar uma pensão
alimentícia, e também tinha diversas passa
gens pela polícia. Ao avistar a barreira, ele ten
tou fugir no sentido contrário da via e colidiu
com uma camionete S-10. O condutor da S-10
não teve ferimentos graves'.

• 14 DE DEZEMBRO
Mais um atraso envolvendo o processo de licitação da duplicação

da BR-280. O Dnit suspendeu o lançamento do edital porque duas
empreiteiras concorrentes pediram a revisão da planilha orçamentá
ria. Na época-a previsão era de que o novo documento sairia dentro
de 30 dias.

• 18 DE DEZEMBRO
É inaugurada a primeira etapa do Complexo Parada Havan, um

espaço que alia compras, turismo e serviços, instalado às margens da
BR-101, em Barra Velha. O empreendimento que terá custo total de
R$ 30 milhões gera mais de 300 vagas de emprego para a região. No
próximo mês, no local, será inaugurada a réplica da Estátua da Liber
dade, com 55 metros de altura, elevador panorâmico e mirante com

vista para o mar. Será a maior estátua brasileira, mais alta inclusive
que o Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, que conta com 36,9 metros
de altura .

• 21 DE DEZEMBRO
Depois de quase um mês interditado, o acesso à BR-280, no qui

lômetro 79, entre Corupá e Iaraguá do Sul, é liberado. O trecho foi
ponto de um deslizamento de terra e rochas ocasionado pelo excesso
de chuvas. O Dnit construiu uma pista paralela à original, que tem
cerca de 350 metros, para facilitar o tráfego dos veículos e garantir a

segurança dos motoristas. A previsão é de que em 2011, uma obra de
contenção seja feita no local.

Deslizamento de terra deixa o trânsito
complicado na BR-280, em Corupá

• 23 DE DEZEMBRO
No último dia de expediente da Prefeitura, Cecília Ko

nell assina as ordens de serviço para a construção de cinco
pontes no município. Duas plataformas serão erguidas no

Rio Cerro e outras três na localidade de Três Rios do Norte.
Quase R$ 3 milhões serão investidos nas construções. A

entrega das cinco pontes para a comunidade deve ocorrer

ainda em 2011.
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forma bem-humorada. Em 20B1, Q chargtsta-do G Gerreio do
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aconted,mentos IJolíticos, esportivos e Q-emais,fat,os que viraram
otícias no decorrer do ano. Acompanhe uma seleção das

principais charges publicadas' no ocP nestes últimos doze' meses, e telembre
,algumas notícias que ganharam repercussão no Vale em 2010.
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