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aneiro
ma das notícias de destaque veiculadas
pelo OCP em janeiro foi sobre o

primeiro bebê jaraguaense a nascer no

ano. O pequeno Gustavo Gabriel Dias
Kohls veio ao mundo as Oh35 do dia Iode janeiro
de 2012, filho de Josemar Dias e Roseliane Kohls
Antônio, moradores do bairro Centenário.

Infelizmente, o mês também foi marcado pela
violência no trânsito e um caso de homicídio.
Em 8 de janeiro, um carro com quatro ocupantes
despencou de uma altura de 55 metros, no
Km 29,8 da SC-416:Um jovem de 17 anos foi
internado em estado grave. Outro acidente no Km
21 damesma rodovia matou dois motoqueiros.

O primeiro homicídio do ano ocorreu na

madrugada do dia 12. O pedreiro Ioel Lemes, 41
anos, foi assassinado a facadas dentro de casa, no

bairro Santo Antônio, em Jaraguá do Sul.
Em Massaranduba, um empresário foi preso

por pedofilia. Luiz de Lírio Dercti, 58 anos, já
estava namira da Justiça e foi pego em flagrante
com dois adolescentes, aos quais ofereceu
dinheiro em troca de "favores sexuais".
Uma das maiores tragédias noticiadas foi o
incêndio causado por curto-circuito, que vitimou
duas irmãs gêmeas, de um ano e meio de idade,
no bairro Garibaldi, em Iaraguá do Sul. Um
dos bebês teve 85% do corpo queimado, mas
conseguiu sobreviver, após quase dois meses de
internação em Florianópolis. O caso comoveu a

comunidade jaraguaense.
Em janeiro, aDefesa Civil iniciou os trabalhos

demapeamento das áreas de risco em Jaraguá do
Sut Visandominimizar os problemas com as' chuvas
na região.A empresa Seara, que encerrou süas
atividades em � de dezembro de 2011,demitindo
730 funcionários e deixando de adquirir aves de 198 "

produtores, começa a pagar as rescisões. Fechamento
�
daunidade no bairro Rio da Luz, em Jaraguá do Sul,
afetou toda a economia daquela região.
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A Defesa Civil iniciou os trabalhos
de mapeamento das -áreas de risco'

MARCELE GOUCHE/ARQUIVO OCP

o pequeno Gustavo Gabriel Dias Kohls veio ao mW1do as .Oh35 do dia IOde janeiro de

2012, rllho de Roseliane (foto) e Josemar, moradores do bairro Centenário, em Jaraguá

EDUARDO MONTECINO EDUARDO MONTECINO

A Seara começa a pagar as rescisões' Um acidente no Km 21 da SC-416 acabou
aos mais de '700 funcionários demitidos

.:

. causando amorte de dois motoqueiros
,
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Incêndio vitimou duas irmãs gêmeas, de um an.o e meio de idade, no bairro Garibaldi,
em Jaraguá do Sul. Uma delas teve 85% do corpo queimado, mas as duas sobreviveram

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Fevereiro
virada do mês de janeiro para fevereiro
deste ano ficará marcada na lembrança
do soldado Jair.Moro, que atua na
entral Regional de Emergência da

PolíciaMilitar, em Jaraguá do Sul. Por volta
das 23h30 do dia 31 de janeiro, ele atendeu a

ligação de umamoradora do bairroVila Isabel,
em Corupá. Desesperada, amulher contou ao
policialmilitar que a sua sobrinha, um bebê de

apenas ummês de vida, estava sufocando após
ter sido alimentado com leite materno. Usando os

conhecimentos técnicos de primeiros socorros,
o soldado Moro acalmou amulher que estava ao
telefone e a orientou com procedimentos para
desafogar a recém-nascida, que logo voltou a

respirar e chorou, para alívio de todos.
Este ano, o futebol teve destaque na área

esportiva da região. Em fevereiro, O Correio
do Povo firmou nova parceria com o Grêmio

Esportivo Juventus, apoiando o projeto
de reconstrução do clube, que lutava para
voltar à elite do futebol catarinense. Na
ocasião, o diretor do jornal, Nelson Pereira,
destacou que acompanha o trabalho do
atual presidente do Iuventus, Ierri Luft, desde
os tempos da Liga Jaraguaense de Futebol,
quando a empresa patrocinou uma edição do

l;)DUARDO MONTECINO

Bombeiros resgatam o corpo de Caroline

Martendal, 13 anos, que morreu afogada

MARCELE GOUCHE/ARQUIVO OCP
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Campeonato Jaraguaense da Primeira Divisão
(Taça O Correio do Povo).

E quemdisse que os jaraguaenses não têm
samba no pé? Levando à passarela a história
dos deuses damitologia pertencentes às várias

etnias, a agremiação veterana Em Cima da
Hora foi a grande vencedora do Carnaval2012,
conquistando o título de campeã pela nona vez.

Em fevereiro também foi confirmada a

força damulher empresária na região, com
Mônika Hufenüssler Conrads sendo eleita, por
aclamação, a nova presidente da Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul (Acijs).

Ainda em fevereiro, a queda de um avião

agrícola no interior de Corupá assustou os

moradores da localidade de Rio Paulo. Apesar
do imenso susto, o piloto Giovani Rodegeri, de
26 anos, sofreu apenas fraturas nas pernas e

algumas escoriações pelo corpo.
Em Guaramirim, amorte de Caroline

Martendal, de apenas 13 anos, emocionou a

comunidade. Amenina se afogou no trecho do
rio que passa no bairro Recanto Feliz, ao tentar
resgatar uma irmã que tinha entrado na água.
Ela não sabia nadar e afundou numa área de
três metros de profundidade. A irmã conseguiu
se salvar ao se agarrar numa pedra.

Polici� ,Militar JairMoro visita o bebê que
ajudou salvar através de ligação telefônica

MARCELE GOUCHE/ARQUIVO OCP
,
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Mônika Conrads é eleita presidente da Acijs e

recebe os cumprimentos de DurvalMarcatto

EDUARDO MONTECINO

A agTe:mi.ação veterana Em Cima da Hora foi a gTaIlde vencedora do Carnaval 2012
em Jaraguá do Sul, conquistando o título de campeã pela nona vez consecutiva
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Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.
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arço
o início de março, O Correio do
Povo publicou matéria sobre o

Grupo de Câmara da Scar, que
estava prestes a viver novas

experiências. A orquestra, formada por 32
instrumentistas, excursionou pelaAlemanha e

Holanda durante 23 dias, apresentando diversos
concertos. Durante o período em que ficaram
na Europa, os jaraguaenses pernoitaram em

residências de moradores locais.
Já em Guaramirim, um problema tirou o

sono de alunos, pais e professores. As aulas
na Escola Estadual Lauro Zimmermann, que
deveriam ter começado no dia 14 de fevereiro,
só tiveram início em março. A demora se

deu pelo atraso na conclusão de reformas
na unidade, que havia sido interditada duas
vezes durante 2011.

Também em março, uma operação
realizada pela equipe da delegacia de Jaraguá
apreendeu 19 armas em uma residência no
bairro Bananal, em Guaramirim. Parte do
arsenal havia sido furtada em 8 de dezembro de

·2011, na sede da Sociedade RecreativaAlvorada,
no bairro Rio Cerro, em Iaraguá do Sul.
No dia 6 de março, a prefeita Cecília
Konell recebeu o resultado da Pesquisa
de Mobilidade, realizada pelo Instituto de

Pesquisa Catarinense (IPC), de Criciúma. As
principais reclamações dos usuários foram a

falta de linhas e o alto preço das passagens.
Em 12 de março, um acidente na BR-280,
no limite entre os municípios de Jaraguá do
Sul e Corupá, tirou a vida das irmãs gêmeas
Raeli e Raqueli Melchert, de 20 anos. As'duas
estavam em um veículo que seguia atrás de
um caminhão carregado com bobinas de

papel. Urna das bobinas se soltou e acertou

em cheio o carro onde estavam as irmãs, que
morreram na hora.

O mês também foi marcado por outra

tragédia: um duplo homicídio que tirou a

vida do pedreiroAdilson Fogaça, 22 anos, e da
costureiraAna Erinéia da Silva, 32 anos. O crime
foi cometido por um adolescente de 17 anos e o

casal teria sido morto por causa da disputa pela
guarda de uma criança de dois anos.
,E em Guaramitim, o Centro Cirúrgico Ana

Maria de Souza Nicocelli, do Hospital Padre
MathiasMaria Stein, voltou a funcionar no
final de março, após quatro anos de espera.
Até então, a unidade não possuía licença
daVigilância Sanitária do Estado, devido a

problemas arquitetônicos e estruturais.

EDUARDO MONTECINO

Grupo de Câmara da Scar viaja em

excursão pela Alemanha e Holanda

EDUARDO MONTECINO

Escola Estadual Lauro Zimmermann adia
o início das aulas devido a atraso em obras

MARCELE GOUCHE/ARQUIVO OCP

Equipe da delegacia de Jaraguá apreendeu 19 armas em uma residência no bairro Bananal,
emGu�irim. Parte do arsenal havia sido furtada da Sociedade Alvorada, no Rio Cerro

EDUARDO MONTECINO

Em·Guaramirim, o centro cirúrgico voltou
a funcionar, após ficar qUatro anos parado

EDUARDO MONTECINO .

Pesquisa com usuários traçou diagnóstico
da situação do transporte público municipal

ASelect(l*deStja a todos
umNatall'uheado deBOnhos e BO'I"f'ÍSOS
e um 2013 coberto de reolizações.

elect
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·Abn1
decisão da Câmara deVereadores de

Guaramirim, em aprovar aumento
de 30% nos salários do prefeito, vice,
secretários e vereadores desagradou a

população do município. O único voto contrário
ao reajuste foi do vereador Diogo Iunckes (PR).

JairRoberto Pinter, de 53 anos, voltava de .

bicicleta para sua casa, no bairroÁguaVerde, em
Iaraguá do Sul, quando foi surpreendido pelo
trem. Por ser surdo-mudo, estar bastante confuso
e sentindomuitas dores, a vítima não conseguiu
explicar o que lhe aconteceu.Avítima, que
trabalha como repositor em um supermercado da
região, foi socorrida pelos bombeiros depois.que
um segurança chamou a família.

Uma mulher de 24 anos foi morta a golpes
de faca dentro da própria casa, na ruaWagner
Luís Zapello, bairro Estrada Nova, em Jaraguá
do Sul. LucimeriGonçalves da Silva foi
atingida várias vezes nas costas e não resistiu

aos ferimentos, morrendo no local, antes da
chegada dos socorristas. Juarez Karachoski,
de 25 anos, autor do assassinato, fo-i detido às

margens da rodovia BR-280, no mesmo bairro

em que cometeu o crime, no dia seguinte.
O pedreiro Dirceu Silvados Santos, 32

anos, foi condenado a 18 anos de prisão por
homicídio qualificado. Em 4 de fevereiro de

2011, ele matou, com mais de 60 facadas,
o menor Alex Sandro da Silva, 17 anos.

Segundo o júri, Dirceu foi condenado com
"culpabilidade elevada devido à frieza do

crime", uma vez que telefonou para a Polícia
Militar antes de cometer o assassinato e

impossibilitou a defesa da vítima.
Um grupo da área cultural de Jaraguá

do Sul se reuniu em frente à Secretaria de
Desenvolvimento Regional(SDR) para ler uma
carta de reivindicações do setor e entregá-la
ao responsável pelo órgão, Lia Tironi (PSDB).
A manifestação fez parte do movimento

OCUPA-CIC, iniciado em Florianópolis. A
orientação era para que os manifestantes
procurassem as SDRs em todo o Estado para

pedir explicações sobre as verbas federais

disponíveis e que não estariam sendo

repassadas aos municípios. Eles questionam
a Fundação Catarinense de Cultura sobre
o cancelamento de editais, sobretudo o

Elisabete Anderle, a não realização do Salão
Victor Meirelles, e a retomada do Prêmio
Cruz e Souza de Literatura.

GALERINHA TA PRECISANDO DE UM BANHO???

ligue para nós e saibasubre nossos planos mensalistas, leva e traz
ê 1;1$ descontos em ragão e produtos para os olientes fidelizados ...

AUQMIA - O Melhor serviço namelhor localização. pelo. melhor preço!!!

EDUARDO MONTECINO

MARCELE GOUCHEIARQUNO OCP

Câmara aprovou awnento de 30% nos salários
do prefeito, vice, secretários e vereadores

MARCELE GÔUCHE/ARQUNO OCP

Jair Roberto Pinter, 53 anos, que é surdo-mudo,
foi atingido pelo trem no Centro de Jaraguá

Um gTUpo da área cul�ural de Jaraguá do Sul se reuniu em frente à Secretaria

de Desenvolvimento Regional para apresentar wna carta de reivindicl;\ÇÕft� I II : [ J; I II ..........,,_:--.:..:...:...;.;;::...:.,...�=..."'::;:..!i...""=---....;;;..>.�
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o governo do Estado, Prefeitura e parcerias com a

iniciativa privada. A conclusão das melhorias está

prevista para 2014.
A 44a Convenção Estadual do Comércio Lojista

reuniu cerca de 1.300 empresários do setor, na Scar,
em Jaraguá do Sul. Com o slogan "DNA doVarejo", o
evento trouxe palestras com grandes nomes, como
o economista RicardoAmorim e o especialista em
relacionamento humano, Roberto Shinyashiki. A
abertura da convenção contou com a presença do

governador Raimundo Colombo.
O geógrafo da Secretaria do Estado de

Planejamento, Fernando João da Silva, vem a Iaraguá
do Sul para confirmar o que já havia informado
no mês de abril: A antena das rádios 105 FM, de
Guaramirim, e da Super Nova FM, de Massaranduba,
está localizada no território de Massaranduba,
no Morro do BoaVista, e não em Jaraguá do Sul,
conforme afirmou a prefeita Cecília Konell.

Dois homens que trabalhavam na instalação de
outdoor às margens da BR-280, em Guaramirim,
foram rendidos por uma dupla de assaltantes.

,Dorneles Machado Antunes, 42 anos, foimorto com

um tiro na nunca, à queima roupa. Seu colega, André
Siqueira, 28 anos, não ficou ferido. Os bandidos
conseguiram fugir levando o caminhão da empresa
de publicidadeVêMais. Na tentativa de escapar,
eles trocaram tiros com a PolíciaMilitar e
acabaram presos.

Na PraçaÂngelo Piazera, no Centro de Jaraguá
do Sul, teve início mais uma Feira do Livro, evento
idealizado pelo escritor Carlos Henrique Schroeder. A
sexta edição da feira, que já se consagrou como uma
das maiores de Santa Catarina no segmento literário,
trouxe convidados como o cartunista, jornalista e

escritor Ziraldo, e o jornalista e escritor Xico Sá, entre
outros nomes bastante conhecidos da literatura.

-t·

esquisa aponta que jaraguaenses
representam 48,77% da população residente
no município (Dados do Censo IBGE 2010).
Motivos profissionais são os que mais trazem

pessoas de outras cidades catarinenses e de outros
Estados brasileiros para residir em Jaraguá do Sul. A

qualidade de vida também é um atrativo.
Posto de saúde Luiz Martins Gonçalves, no bairro

Amizade, inaugura semmédico. O então secretário

municipal de Saúde, Francisco Garcia, explicou que
o profissional que deveria atender no local passou
em um concurso e deixou o posto, onde cumpriu
expediente durante apenas dois dias. Moradores
ficaram indignados e afirmaram que a inauguração
deveria ter sido feita após a chegada de um novo

profissional.
AAssociação das Câmaras deVereadores do Vale

do Itapocu (Avevi) encerra o Curso de Formação
paraVereadores, com a entrega dos diplomas aos

participantes no auditório daAssociação Empresarial
de Jaraguá do Sul. O curso teve como alvo lideranças
comunitárias que desejavam disputar as eleições
às câmaras municipais em outubro deste ano, mas

foi aberto à comunidade em geral. Entre os temas

estudados estavam a função do vereador, mídia e

comunicação, políticas públicas, funções do Tribunal
Regional Eleitoral e do Tribunal de Contas, ética na
política e planejamento de campanha.

Prefeitura contesta ação popular que denunciou
a Administração de Jaraguá do Sul pela falta.de
manutenção do ginásio Arthur Müller em 2011.
O espaço continua sem receber melhorias e

está sem uso.

Hospital São José, de Jaraguá do Sul-anuncia
projeto de ampliação que custará cerca de R$ 25
milhões. Para alcançar esse objetivo, o conselho
de administração da entidade busca recursos com

EDUARDO MONTECINO

Trabalhador é morto com tiro à queima-roupa enquanto instalava wn outdoor

Carlos Hemique Schroeder, idealizador
da Feira do Livro, na 6& edição do evento

MARCELE GOUCHEIARQUIVO OCP

GeÓgTafo COnrlrma que antena de rádios
estava instalada em Massaranduba
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MARCELE GOUCHE/ARQUIVO OCP
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Prefeitura contesta ação popular que demmeíou a Administração de Jaraguá pela falta de :nui.nutenção do ginásio ArthurMüller,
em 2011. O espaço não receheu nenhuma melhoria e não apresenta condições de uso, trustrando muitos atletas jaraguaenses

EDUARDO MONTECINO

Posto de saúde Luiz Martins Gonçalves, no bairro Amizade, em
Jaraguá, inaugura sem médico e deixa moradores indignados

MARCELE GOUCHE/ARQUIVO OCP

Presidente do Conselho De�berativo do Hospital São José, Paulo
Mattos, anlUlciou investimento de R$ 25 milhões na unidade

MARCELE GOUCHE/ARQUIVO OCP

AAsso�iação das Câmaras de VereacJores do Vale do Itapocu (Avevi) encerra o Curso de Formação para Vereadores, com a entrega
dos diplomas aos participantes, no auditório da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul. O curso foi aberto à comunidade

I I .•
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unho
adolescente Aline Zapora, 16 anos,
foi morta com quase 40 facadas,
na quitinete em que morava, no
airroVieira, em Iaraguá do Sul. O

acusado pelo homicídio, Mauro Sérgio Santos

Nascimento, de 21 anos, era companheiro da

vítima, e foimorto a tiros em confronto com
os policiais militares que atenderam
a ocorrência.

Em Guaramirim, Andréia Cristina
Schmidt, de 27 anos, deu à luz apenas uma
semana após saber da gravidez. Informada
que hão poderiamais ter filhos por causa de
um cisto no ovário, a costureira passava por

.

uma bateria de exames para realizar uma

cirurgia quando em um ultrassom descobriu
a gestação de 36 semanas. Felizmente, a
menina Isabela nasceu saudável, apesar da
falta dos exames pré-natais. Uma sindicância
interna foi aberta pela SecretariaMunicipal
de Saúde para investigar se houve negligência
no atendimento médico.

Os jovens Djeison Luís Sabel, de 19 anos, e
� Nelcinei JúniorMacário, de 20 anos, morrem

em uma colisão na rua 28 deAgosto, em
Guaramirim. Na hora do acidente, o veículo
estava em alta velocidade e a suspeita é de que o

motorista tenha perdido o controle da direção.
O terceiro passageiro e único que usava cinto

.

de segurança, uma adolescente de 17 anos, foi
levada ao Hospital São José, em Iaraguá do Sul,
aparentemente com ferimentos leves.

Iaraguá do Sul é a vice-campeã catarinense
em infrações por embriaguez ao volante.
Segundo levantamento da Secretaria do"
Estado da Segurança Pública, com 2,5mil
casos registrados, a cidade responde por
5% das mais de 44 mil infrações estaduais
registradas entre 2007 e 2011.

De forma invicta, o Corupá Buffalos sagrou
se Campeão Catarinense de FutebolAmericano,
em uma emocionante final contra o São José
Istepôs, no Seminário Sagrado Coração de
Jesus. Cerca de duasmil pessoas compareceram
ao local e acompanharam um grande jogo.

A Secretaria de Saúde de Iaraguá do Sul
confirma o primeiro caso de gripeA na cidade

�ste ano. A paciente é umamenina de 12 anos

que foi internada no Hospital São José. De
acordo com o diretor daVigilância em Saúde
Walter Clavera, a jovem foi medicada com
Tamiflu e recebeu alta dias depois.

FÁBIO MOREIRA

Jaraguá do Sul é a vice-campeã catarinense
em infrações por embriaguez ao volante

EDUARDO MONTECINO

Diretor da V:agilância em Saúde de Jaraguá,
Walter C1avera, anW1cia 10 caso de gripeA

EDUARDO MONTECINO

1M

Aline Zapora foi assassinada em casa pelo
companheiro, que acabou morto pela PM

MARCELE GOUCHE/ARQUIVO oCP

Andréia Cristina Schmidt deu à luz apenas
uma semana após saber que estava grávida

HENRIQUE PORTO/AVANTE!

Invicto, o Corupá Buffalos leva o título de Campeão Catarinense de Futebol Americano·
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ulho
'm júri popular declarou culpados
os três acusados pelamorte de

Wanderley Bezerra, 37 anos. Javerson
Custódio Pires da Silva, 20, Jean

Hezkler, 21, eAlisson FilipiakVargas, 18, foram
responsabilizados por homicídio triplamente
qualificado, pois não deram chances de defesa à

vítima. Silva confessou que agrediu Bezerra com
golpes de sarrafo, e teve a pena estipulada em
17 anos de prisão. Hezkler vai cumprir pena de
17 anos e seis meses de reclusão.Vargas teve a

pena estipulada em 18 anos - a participação dele
nummotim ocorrido no presídio pesou para o
aumento do tempo.

Em 10 de julho, data em que completou 109

anos, donaAlidaGrubba esteve no Hospital
eMaternidade Jaraguá para um encontro de

gerações, onde deu as boas-vindas à pequena
Dafne, recém-nascida.

No dia 24 de julho, sob a regência de seu

fundador, maestro Ricardo Feldens, a orquestra
da Scar subiu ao palco do.Grande Teatro do
Centro Cultural para reapresentar o mesmo
programa formado por obras que foram levadas
ao seu concerto de'estreia há 25 anos.

Uma série de atrações comemorou os 136

de Jaraguá do Sul. Porém, a chuva impediu a

realização do desfile cívico e da homenagem que
haviam sidoagendados para o dia 25, data do
aniversário de fundação da cidade.

Apesar de não ter sofrido ferimentos, a dona
de-casa Ianete RosinhaAlchini, 55 anos, ficou
muito abalada com o susto que levou ao ter o

veículo que ocupava arrastado por um trem.

O acidente aconteceu na rua João Buchardt,
na passagem de nível da região central de
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Guaramirim. Na hora da colisão choviamuito .

.

Além dela, estavam no automóvelmodelo Escort,
seu pai,Hercílio Gruber, 80 anos, e o vizinho
Marcelo Henrique Fernandes, 42 anos. O carro

foi arrastado por cerca de 150 metros.

Dos três ocupantes, apenas o idoso sofreu
ferimentos. Ele estava no banco carona da frente,
exatamente onde o trem colidiu. A porta foi

empurrada para dentro e causou um corte na

testa do aposentado. Ele foi encaminhado ao

Hospital Padre Mathias Stein pelos bombeiros e

liberado pouco depois. "Ouvi o apito quando o

trem já estava em cima da gente. É um absurdo
esta falta de sinalização. O trem passa no
Centro da cidade, é um perigo, inclusive para as

crianças, pois têm cruzamentos próximos das
escolas", desabafou Marcelo.

'

Um incêndio destrói a loja Color
Brinquedos, localizada na rua Reinoldo Rau,
no Centro de Jaraguá do Sul. Famílias que
moravam em apartamentos nos fundos e ao

lado da loja tiveram que deixar os imóveis,
houve falta de energia no Centro e o trânsito

precisou ser interditado nas proximidades
por algumas horas. Problemas na fiação
elétrica teriam sido a causa do incêndio.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Amaior

preocupação dos bombeiros era que o fogo
- que demorou quase cinco horas para ser

contido - se alastrasse, atingindo um posto de
combustíveis localizado ao lado da loja.

A IgrejaMatriz São Sebastião, de Iaraguá do
Sul, completou 100 anos de fundação no dia 31
de julho. A comemoração do centenário teve

vasta programação, com novenas, missas e

festejos populares.

MARCELE GOUCHEIARQUIVO OCP
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Incêndio. em tradicional loja de brinquedos assustou moradores no Centro.
)

Todo o estoque foi consumido pelas chamas,� ninguém ficou ferido

MARCELE GOUCHE/ARQUIVO OCP
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No dia em que completou 109 anos, dona A1ida
visitou a recém-nascida Dafne na maternidade

EDUARDO MONTECINO

Hercílio Gruber, 80 anos, mostra carro que foi

arrastado pelo trem por 150m, em Guaramirim

FÁBIO MOREIRA

IgrejaMatriz São Sebastião, de Jaraguá do Sul,
comemorou o seu centenário no dia 31 de julho
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edro Gilberto Valcanaia, 44 anos,
perdeu a vida depois de tentar impedir
a fuga de uma dupla de assaltantes.
O mecânico foimorto por dois jovens

que queriam roubar o carro da família.
Vacanaia reagiu ao assalto e foi atingido por dois

tiros, um no joelho e outro na cabeça. Os acusados
são um adolescente de 15 anos, e Edval Basi, de
18 anos, que foram detidos em seguida. O filho da
vítima, de 20 anos, tentou ajudar o pai, mas não
conseguiu e acabou presenciando amorte.

Em Schroeder, três pessoas foram atacadas

por um enxame de abelhas. Arminda Lutke, de 93

anos, sofreu mais de 400 picadas e não resistiu,
falecendo no hospital. O filho e a nora de Arminda
tentaram socorrê-la, mas também foram picados
e precisaram de atendimento médico.

GilbertoAugustin, de 30 anos, dono de uma

pousada em Corupá, foi baleado numa tentativa
de assalto ao seu estabelecimento. Ele reagiu e

foi atingido nas costas e no peito. A quadrilha,
formada por dois adolescentes de 14 e 15 anos, e
dois homens, de 19 e 23 anos, foi capturada durante
a fuga. Augustin ficou internado por vários dias na
UTI do Hospital São José, em Iaraguá do Sul.

.

O Instituto Rã-bugio, de Jaraguá do Sul,
conquistou em 2012, um dos prêmios mais
importantes do mundo nesta área. O Prêmio Luc

Hoffmann, criado pela União Internacional para
Conservação da Natureza (IUCN), instituição
mantida com doações de governos de países
desenvolvidos, foi recebido por Germano
Woehl Júnior, um dos fundadores do Rã-bugio.
A cerimônia de entrega do prêmio aconteceu
na Coréia do Sul, paraíso turístico da ÁSia.
Desde 1998 orientando sobre cuidados para a

preservação da natureza, a ONG catarinense que
atua somente em projetos de educação ambiental
já atendeu mais de 50 mil pessoas, entre

crianças, adolescentes e professores.

.

,
, ,�' ") �

,

;,i�njm��J1;.,\i
�.:- ;ft';"�.�' ;-/2>":- .

;:�
•

",l'" ;:" i#rv,_'" �

•• [� 1.: .. ';\'Á.:;�""'�:;>o ;" ,.�: '. :ff

Mirian Raquel Greul, 24 anos, foimorta com
36 facadas que atingiram seus braços, peito e

pescoço. O corpo da jovem foi encontrado pelo
padrasto, o vigilante João Sartonato Nazário, 46
anos, no corredor da pequena residência de três
cômodos onde ela vivia com a filha de três anos -

que não estava na casa na noite do crime. Cleomar

Rodrigues, de 22 anos, foi preso poucos dias
depois, acusado pelo assassinato. Ele confessou o
crime e contou que agiu por raiva, quando viu a

ex-namorada com outro homem. Levado para o
Presídio Regional de Iaraguá do Sul, Rodrigues foi
enquadrado por homicídio duplamente qualificado
(quando não há chances de defesa da vítima e

apresenta indícios de crueldade).

EDUARDO MONTECINO

o mecânico Gilberto Valcanaia, 44 anos, é morto por dois jovens ao reagir a umassalto.
O crime aconteceu na frente do rJ.lho da vítilna e os assassinos foram presos em seguida

MARCELE GOUCHEIARQUIVO OCP EDUARDO MONTECINO

Dora Garkisch com a foto do rllho Gilberto,
baleado em assalto li pousada em Corupá

Corpo de Mirian Greul foi encontrado pelo
padrasto João Nazário, dentro de casa

EDUARDO MONTECINO

Serviço de At
..
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Em Schroeder, três pessoas foram atacadas por wn enxame de abelhas, Arminda
Lutke, de 93 anos, sofreu mais de 400 picadas e não resistiu, falecendo no hospital
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Rizicultor de Massaranduba, Sérgio Luchini, satisfeito com a safra, ao contrário
de anos anteriores, quando os preços e o clima prejudicaram a produção de arroz

José Alves, de 79 anos, chora pela rllha
Priscila, adolescente violentada e morta

Setembro
quando o tirei da água". Assim o mecânico Giovani
Jonas Moeller, de 41 anos, lembra da terrível cena

presenciada por ele na lagoa de peixes localizada nos
fundos da casa onde a família mora, no bairroVieiras,
em Iaraguá do Sul. Júlio Cezar, de um ano e nove

meses foi salvo pela ação rápida do pai. O bombeiro
voluntário, que participou da ocorrência, Charlan
Mordhorst, admite que o instinto de Moeller foi que
salvou a criança. "Quando o socorro chegou, o pai já
tinha prestado o primeiro atendimento, ele foi um
herói mesmo", lembrou. O bebê ficou internado um
dia para observação e recebeu alta do hospital.

A produção de arroz é uma das atividades agrícolas
mais fortes domunicípio deMassaranduba. Nos
últimos anos, os agricultores sofreram com os preços
baixos e com asmudanças climáticas que afetaram a

região. Porém, este ano, o clima favorável e amelhora
no preço da saca animou os produtores, que estão
otimistas em relação à safra 2012/2013.

aprender uma profissão e diminuir a pena.
Após o secretário de Administração, Ivo Konell,

afirmar que Jaraguá do Sul não era mais integrante
daAssociação dos Municípios doVale do Itapocu
(Amvali) - pois, segundo ele, o município deixou
de fazer parte da entidade emmarço deste ano,

quando a prefeita Cecília Konell (PSD) anunciou o

afastamento, devido a um desentendimento com o

então presidente daAmvali, Mario Fernando Reínke
(PSDB), prefeito reeleito de Massaranduba - e negar
a pendência de R$ 259.736,20 daAdministração
Municipal com a entidade, a prefeita CecíliaKonell
voltou atrás e quitou a dívida. Como o aviso de

desligamento não foi oficial, pois não seguiu o que
determina o estatuto da entidade, aAmvali continuou
a contabilizar as mensalidades em atraso.

Pai tirou filho quase sem vida de lagoa e o salvou
com respiração boca a boca. "Meu filho nasceu

de novo. Ele estava praticamente morto, boiando,

suspeito de ter assassinado a jovem Priscila
Alves Campos, 19 anos, emGuaramirim,
é localizado em Piçarras poucos dias após
cometer o crime. O rapaz de 26 anos,

sobrinho da vítima, estava internado em uma clínica de

recuperação quando tentou sematar com uma facada
no pescoço. A jovem foi encontradamorta no dia 31
de julho, num bananal na ruaArthur Sardagna, no
bairro Caixa d' Água, emGuaramirim, com marcas de

espancamento e violência sexual. Ela era natural de São

José dos Pinhais (PR) e trabalhava em Jaraguá do Sul.
Sidiclei Caldas dos Santos, de 25 anos, foi

condenado a 20 anos de detenção pormatar com
um tiro Adão José dos Santos, em dezembro de 2011.
Assassino e vítima eram usuários de crack e uma

dívida de droga teria motivado o crime, ocorrido em

Iaraguã do Sul. Sidiclei, natural de Guarapuava (PR),
pediu para ser transferido para uma ala do Presídio

Regional de Iaraguá do Sul onde possa trabalhar,

FÁBIO MOREIRA
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Giovane e Rosane Moeller, aliviados, com o Ulho Júlio Cezár, salvo pelo pai, após ser encontrado desacordado dentro de lima lagoa
.
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Outubro
ieter Janssen (PP) é eleito prefeito
de Jaraguá do Sul, com 46.630

j I votos (54,41%). A atual prefeita
Cecília Konell (PSD) recebeu 29'.182

votos (34,05%) e foi a segunda colocada. Em
terceiro, ficou o ex-prefeito Moacir Bertoldi
(PR), com 9.894 votos 01,54%). Votos brancos
somaram 2.731 (2,96%) e nulos 3.889 (4,21%).
Foram 85.706 votos válidos (92,83%).

Na região, Luiz Carlos Tamanini (PMDB) foi
reeleito em Corupá e Mario Fernando Reinke
(PMDB) reeleito em Massaranduba. Em
Guaramirim, venceu Laura Frõhlich (PSD), e
em Schroeder, Osvaldo Iurck (PSDB).

A busca a assaltantes que roubaram um

carro-forte ria Serra Dona Francisca (altura
do km 91 da SC-301) e fugiram em direção à

região do Bracinho, em Schroeder, envolveu
uma mega operação com policiais militares
de Schroeder, Guaramirim, Jaraguá do Sul e

. Joinville. A Polícia Civil de Ioinville, o Bope de

Florianópolis, os helicópteros Águia da Polícia
Militar e o da Polícia Civil de Blumenau, além
de três cães farejadores, também auxiliaram
rias buscas. Ao todo, foram mais de 70 policiais.:
No mato, a polícia apreendeu quatro fuzis, '

uma espingarda calibre 12, um colete balístico,
radiocomunicadores e uma grande quantidade
de dinheiro, mas os criminosos conseguiram
fugir. Dias depois, a Polícia Militar de Jaraguá
do Sul prendeu dois suspeitos de participarem

'

do assalto no km 44 da BR-280, em Guaramirim,
após renderem um morador e tentarem fugir

levando dois reféns.
O Parque Municipal de Eventos, em

Jaraguá do Sul, sedia mais uma Schützenfest.
Em sua 24a edição, a Festa do Tiro teve

duração de cinco dias e atraiu 57.874 pessoas.
Neste ano, foram 37.229 tiros disparados no
Estande dos Visitantes.

A representante da Sociedade Desportiva e

Recreativa Amizade, Brenda Dias Araújo, de 19

anos, foi eleita a Rainha da 24a Schützenfest.
Para os postos de primeira e segunda
princesas assumiram, respectivamente, Ana
Caroline Postai Sacht, 18 anos, da Sociedade
João Pessoa, e Alana Fichagna Miotto, 18
anos, da Sociedade Esportiva e Recretativa
Hansa Humbold, de Corupá. As majestades da
festa foram escolhidas em um concurso que
reuniu 16 candidatas na Sociedade Aliança,
no Rio Cerro 2, diante de um público de

aproximadamente duas mil pessoas .

A Divisão de Investigação Criminal (DIC)
de Iaragua do Sul inicia suas atividades. O
órgão é responsável por investigar crimes
graves, como homicídio e tráfico de drogas.
A criação da DIC deve desafogar a demanda
de inquéritos que tramitam na Delegacia da
Comarca e na Delegacia da Mulher.

O Iuventus, time patrocinado pelo jornal
O Correio do Povo, conquista vaga na final de
turno do Catarinense da Divisão Especial e
garante sua volta à elite do futebol de Santa
Catarina em 2013, objetivo pelo qual a equipe
tricolor lutava desde 2010.

EDUARDO MONTECINO

Juventus conquista vaga na f"mal de turno do
Catarinense e garante volta à Primeira Divisão

FÁBIO MOREIRA

Parque Municipal de Eventos sedia a 24& edição da Schützenfest. A Festa do Tiro teve duração de cinco CIiâs e atraiu 57.874 pessoas
(
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EDUARDO MONTECINO

Dieter Janssen (PP) comemora sua eleição para prefeito de daraguá do Sul. Ele recebeu 46.630 votos, com 54,41% da preferência
EDUARDO MONTECINO

Em' Corupá, Luiz Carlos Tari1anini (PMDB)
se reelegeu como prefeito pela terceira vez

FÁBIO MOREIRA

o prefeito Mario Fernando Reinke (E),
do PSDB, foi reeleito em Massaranduba

EDUARDO MONTECINO

Em Schroeder, Osvaldo Jurck (PSDB)
foi o eleito para comandar o Município

.-'-

FABIO MOREIRA

Em Guaraurlrim, as urnas elegeram Lauro
Frohlich (PSD) o novo prefeito da cidade

EDUARDO MONTECINO

A busca a assaltantes que roubaram um carro-forte na Serra Dona Francisca reuniu
cerca de 70 policiais de toda a região. Dois marginais fo� detidos em Schroeder
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Novembro
. pós garantir sua volta
à Primeira Divisão do

,
futebol catarinense, o

,

Iuventus conquistou o vice

campeonato estadual. O Guarani, de
Palhoça, levou o título deste ano.

Vereadores aprovam por
unanimidade a Lei da Ficha Limpa. O
projeto de Lei 416/2012, de autoria de
AdemarWinter (PSDB), diz respeito
aos funcionários comissionados,
tanto no Executivo como no

Legislativo.
Iaraguá do Sul passa a contar

com uma estação meteorológica
automática. O equipamento
instalado na região do Iaraguazinho
é capaz de medir, em intervalos de
15 minutos, dados de temperatura,
como precipitação, umidade relativa'
do ar e outras variáveis ambientais,
que são enviadas de forma
automática, a cada hora, via sinal de
celular, para o banco de dados da

Epagri/Ciram, onde são usadas para
monitoramento e previsão do tempo,
além de embasarem pesquisas
científicas sobre o clima da região. '

Santa Catarina conta hoje com um

. sistema de monitoramento ambiental
formado por cerca de 200 estações,
entre automáticas e convencionais.

O Grupo Breithaupt, de Jaraguá do
Sul, anuncia investimentos de R$ 80

milhões em um projeto de ampliação

do Shopping Center Breithaupt. .

Com uma arquiteturamoderna, a
construção será duas vezes maior que
o prédio existente, sendo dividida
em 12 andares. As obras começam
em fevereiro de 2013 e terminam em

outubro de 2014. O projeto conta
ainda com ambiente para negócios:
o Trade Center terá 120 salas
comerciais. Nos dois últimos andares,
o grupo prevê um hotel com 121

apartamentos, que será implantado
para atender ao turismo de negócios.
A estimativa é gerar 1,6mil empregos
diretos, além dos 900 atuais.

O prefeito de Massaranduba,
Mario Fernando Reinke, anunciou
o rompimento do contrato com a

construtora Planecon, de São José,
responsável pelas obras do Hospital
Municipal. Uma nova licitação deve
ser aberta em janeiro de 2013, para
contratar a empreiteira que fará os

acabamentos. A decisão foi tomada
devido ao atraso nas obras. Não há

previsão sobre quando a unidade
iniciará o atendimento à população.

A Católica de Santa Catarina e

o Tribunal de Justiça inauguram o

Centro de Mediação e Conciliação
de Jaraguá do Sul. O centro está
instalado dentro do Núcleo de
Prática Jurídica (NPJ), na Católica
SC. O projeto é pioneiro em Santa
"Catarina e visa trazermais agilidade

EDUARDO MONTECINO

nos serviços judiciais. O coordenador
do curso de Direito da Católica

SC, professorMaikon Glasenapp,
destacou que, a partir de fevereiro
de 2013, quando inicia o período
letivo, o atendimento do Centro
de Mediação e Conciliação será
estendido a casos pré-processuais,
ou seja, onde possa existir uma
possível mediação antes de se

tornar um processo, e com um foco
maior às famílias carentes. "Esse
é ummomento muito importante
para nós enquanto Instituição
de Ensino Superior Comunitária,
pois estamos iniciando um serviço
gratuito e de caráter social à

população, contribuindo com o

Tribunal de Justiça e oportunizando
essa experiência profissional a<?s
acadêmicos.O objetivo é o alcance da

paz social, de uma formamais rápida
e ágil", afirmou.

Um avanço no projeto de

duplicação da BR-280. A terceira
tentativa de licitar as obras - o primeiro
edital foi lançado em outubro de
2010 e o segundo, emmaio de 2011
- define a construtora que começa
a trabalhar a partir de fevereiro de
2013. A Sulcatarinense, de Biguaçu
(se), apresentou omenor preço na

concorrência: R$ 134,2 milhões pela
ampliação do trecho entre o trevo da
BR-101 e Guaramirim.

Administração de Massaranduba
rompe com construtora por atraso
em obras de contrução do hospital

DIVULGAÇÃO
'·"1

Jaraguá passa a contar com uma

estação meteorológica automática
EDUARDO MONTECINO FÁBIO MOREIRA

Obras na BR-280, no trecho entre o trevo da BR-IOI e Superintendente do Shopping Breithaupt, ReineWithoeft, anuncia

Guaramirim, serão iniciadas em fevereiro do ano que· vem investimentos de R$ 80 milhões em um pr9jeto de ampliação do local
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Dezembro
rinquedoteca do Hospital
e Maternidade Infantil
Iaraguá recebe o prêmio
Criança, da Abrinq -

Save the Children. O trabalho
"Atendimento lúdico pedagógico:
o brincar que faz a diferença",
do hospital foi reconhecido
nacionalmente como um dos dez
melhores projetos do país, entre
202 inscritos, voltados ao bem
estar infantil.

Dos mais de 300 detentos do
Presídio Regional de Jaraguá do Sul,
33 - sendo oito mulheres - fizeram a

prova do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) . Em Santa Catarina,
683 presos se inscreveram para a

prova, que pela primeira vez chega
aos presídios do Estado..

Polícia Civil investiga caso de
homicídio de homem de 33 anos.

Cleverson de Souza Rocha foi morto
com um tiro na testa, por volta das
21h, 'em uma ciclovia, naVila Lalau.
Com a vítima, a PolíciaMilitar
encontrou apenas a chave do carro,
um Citrôen que estava estacionado
a poucos metros do local do crime.
Através das características descritas

por testemunhas, a PM prendeu

um suspeito, de 43 anos, num bar

próximo ao local onde ocorreu a

morte. O acusado negou qualquer
envolvimento no homicídio, mas
foi reconhecido por testemunhas
e levado à Delegacia de Polícia, e
depois para o Presídio Regional de
Jaraguá do Sul.

Rodrigo Borges, 26 anos, foi
encontrado morto às margens da
BR-280, em Guaramirim. A vítima
tinha três perfurações feitas com
faca. O caso está sendo investigado
e, até agora, ninguém foi preso.

Prefeita de Jaraguá do Sul, Cecília
Konell (PSD), encaminha pedido de
renúncia do cargo para a Câmara
dosVereadores. Na justificativa, ela
alega que precisa cuidar da saúde. O
vice-prefeito lrineu Pasold assume o

cargo até Iode janeiro.
A Divisão de Investigação

Criminal inaugura sede em Iaraguá
do Sul. O órgão é especializado

. ...

em cnmes graves e InICIOU suas

atividades em outubro deste ano,
mesmo sem ter a estrutura pronta.
Neste período foram cumpridos
quase 20 mandados de prisão por
furto, homicídio, tráfico de drogas
e estelionato.

Gabriel
Lucas

se distrai
<

fazendo

desenhos,
enquanto·
passa por

tratamento
no Hospital

Jaraguá,
premiado

pelaAhrinq

FOTOS EDUARDO MONTECINO

Detentos do Presídio Regional de Jaraguá do Sul fazem as provas
do Exame Nacional do Ens�o Médio (Enem) pela primeira vez
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