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segunda-feira, 30 de dezembro de 2013
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UM ANO

Retrospectiva. Em 2013 vivemos
momentos de tensão, como os atentados
que voltaram a tomar as ruas e o aumento
da criminalidade. Mas o ano também foi de
vitórias e visitas tão inusitadas quanto a do
elefante-marinho em Balneário Camboriú,
tudo acompanhado de perto pelo Sol
Diário. Sabemos que um ano novo não se
faz apenas com boas notícias. Mas que em
2014 elas predominem por aqui.

DE HISTÓRIAS

PARA LEMBRAR
MARCOS PORTO
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Moradores
protestam contra
mudanças na Lei
de Zoneamento de Itajaí
com abraço coletivo no
Canto do Morcego.
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O Estado
intervém
no
Casep de Itajaí
após a quarta fuga
consecutiva. Feita
concorrência pública,
a unidade passou a
ser gerida por uma
Ong.

Atentados
atribuídos
a facção
criminosa voltam
a atingir o
Litoral. Viaturas,
empresas
e veículos
particulares são
queimados.

FEVEREIRO

JANEIRO

8

Mortandade de peixes
atinge o rio Perequê,
entre Itapema e Porto
Belo, e causa interdição
parcial de duas praias. A
causa apontada foi poluição,
e rendeu multas ambientais
à empresa responsável pelo
tratamento de esgoto em
Itapema. A companhia alega
que havia ligações clandestinas
de esgoto no local e está
recorrendo das autuações.
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Rede de
pesca se
rompe
e três toneladas de
peixes param na areia
da Praia Central de
Balneário Camboriú.

Volvo Ocean
Race confirma
nova parada em
Itajaí em 2015.
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Rede hoteleira
de Itajaí prevê
ampliação
no número de leitos
nos próximos anos para
atender a chegada de
eventos internacionais.

FOTOS RAFAELA MARTINS
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Green
Valley, de
Camboriú,
é eleito o melhor clube
de música eletrônica
do mundo.
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PATRICK RODRIGUES

22

Onda
de
manifestações
chega à região.
Em Balneário
Camboriú,
protesto fecha
a BR-101.
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SETEMBRO

AGOSTO

Balneário
Camboriú,
Bombinhas e Itajaí
então entre as cidades que
têm os melhores Índices de
Desenvolvimento Humano
(IDH) do país.

27

Aposentadoria
precoce do
Marejão,
mascote da Marejada,
provoca manifestações. A
prefeitura de Itajaí volta
atrás e o peixe amarelo
passa a fazer parte do
elenco da Aventura pelos
Mares do Mundo.

NOVEMBRO

16

16

Começa a Aventura pelos Mares do Mundo em Itajaí. Durante
15 dias de festa a cidade recebe alguns dos melhores
velejadores europeus, que competiram na Regata Jacques
Vabre, e transforma o Centreventos em espaço gastronômico e cultural.
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Éder Luciano,
de Itapema,
comemora o
bicampeonato mundial
de bodyboarding.
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Empresa produz em Balneário
Camboriú as roupas que o Papa
Francisco usa durante a Jornada
Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro.
ALEX DELAZERI LUCKNER/ARQUIVO PESSOAL
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Construtora de Balneário
Camboriú lança o maior
edifício residencial do país.
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Empresário
Rogério Rosa,
presidente
do Grupo Embraed, é
encontrado morto no
apartamento onde morava
em Balneário Camboriú.
Polícia acredita em
suicídio.
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Baleias
minke
aparecem
em Bombinhas.

No inverno mais frio dos
últimos anos, região tem
registro de neve e chuva
congelada.

Complexo
Prisional da
Canhanduba,
em Itajaí, é
palco para o
julgamento de 98
réus acusados de
participação nos
atentados que
aterrorizaram o
Estado desde 2012.
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Briga em posto de combustíveis de Camboriú envolvendo
lutadores de MMA é destaque nas redes sociais. O lutador
Kauê Mena é internado em estado grave. O rapaz ainda se
recupera dos ferimentos na casa da família, no Rio Grande do Sul.

CHARLES GUERRA

Jovem é
assassinado
durante a tarde
no camelódromo de
Balneário Camboriú.
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Complexo
Portuário
anuncia nova
bacia de evolução e
prevê a chegada de
grandes navios em
um ano.

MP dos
Portos
muda
regras no setor e
abre espaço para
a concorrência da
iniciativa privada.

5

Após abertura do
Executivo Adalgiso Telles assume a
Governo Federal,
presidência do Beto Carrero World
médicos estrangeiros
substituindo Alex Murad, filho do
começam a chegar à região famoso caubói morto em 2008. O novo
para trabalhar na saúde
presidente anuncia novos investimentos para o
pública.
parque, que incluem um resort.

o
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Camboriú
dá adeus
à elite do
Campeonato
Catarinense.

Chuvas
deixam a
região em alerta.

Tubarão-baleia encalha e morre na Praia de Perequê,
em Porto Belo. Num esforço de pesquisadores do Museu
Oceanográfico da Univali, em Balneário Piçarras, o
espécime teve o processo de decomposição controlado e está sendo
mantido em formol. Será exposto ao público no ano que vem.

JUNHO

Anunciada a
duplicação
da Rodovia
Antônio Heil. A previsão
de início era agosto,
mas as obras ainda não
começaram.
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JULHO

MARÇO
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Elefante
marinho
aparece em
Balneário Camboriú e
atravessa tranquilo a
Avenida Atlântica, pela
faixa de segurança.

3

MAIO

14

MARCOS PORTO

Vestido de
homemaranha,
entregador de pizzas vira
herói ao salvar uma vítima
de assalto em Balneário
Camboriú.

Presidente
Dilma
Rousseff
faz a primeira visita
oficial a Itajaí e
assina o decreto
que regulamenta
as universidades
comunitárias.

24

Expectativa
de
enchente
na região não se
confirma. Obras
de infraestrutura
minimizam os
impactos causados
pelo excesso de
chuvas.

DEZEMBRO

1

Família Schürmann
anuncia a
nova aventura,
Expedição Oriente, que
pela primeira vez partirá
de Itajaí.
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Bebê adotado
irregularmente
é recuperado
em Camboriú.
Polícia diz que foi o
quarto caso em um
ano.
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Falta de
estrutura
da Divisão
de Investigações
Criminais de
Balneário Camboriú
prejudica o trabalho
da polícia.

7
OUTUBRO

o

ABRIL

ALEXANDRE RANZONI/ARQUIVO PESSOAL
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A prefeitura
de Balneário
Camboriú
fecha por
40 dias a Estrada da
Rainha para obras de
contenção. Durante
o ano, o acesso à
Praia dos Amores foi
reaberto e fechado
novamente quando
as chuvas eram mais
intensas. A revolta
de moradores com
a abertura de um
acesso a terrenos
que ficam à margem
da via foi motivo de
protestos durante
todo o ano.

Marcílio
Dias vence
a Divisão
de Acesso do
Campeonato
Catarinense e
garante lugar na
elite em 2014.
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Quero-queros atacam
bandeirinha durante
jogo da Divisão
de Acesso do Campeonato
Catarinense no Estádio Hercílio
Luz, em Itajaí. A cena inusitada
ganha destaque em todo o país.
MARCOS PORTO

7

Sequência de fotos de menino de 11 anos socorrendo
cachorro atropelado em Itajaí, feita pela repórter
fotográfica Rafaela Martins e publicada no Sol Diário
ganha destaque em alguns dos maiores portais de notícias
do mundo.

Tubarãobaleia é
fotografado
por
mergulhadores na
Praia da Sepultura,
em Bombinhas.
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