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Com mais de 14 mil edições o Correio Lageano 
registra a história da Serra Catarinense. São 
centenas de milhares de páginas que se con-

fundem com acontecimentos marcantes, catástrofes, 
acidentes, perdas, mas principalmente vitórias e con-
quistas determinantes para o crescimento socioeco-
nômico da Serra Catarinense. 

Quando folheia as páginas do Correio Lageano ou 
acessa o conteúdo na internet, o leitor é contemplado 
com mais que simplesmente notícias, está lendo o 
segundo jornal diário mais antigo em circulação e um 
dos principais jornais regionais de Santa Catarina. São matérias embasadas na solidez e na credibilidade conquistadas ao 
longo de sete décadas. 

Por mais polêmicos que sejam, os assuntos são tratados com seriedade, pesquisados e investigados à exaustão, para 
que o leitor tenha em mãos informações concisas e imparciais, em quantidade sufi ciente para formar sua opinião. São 
matérias que informam, mas que também denunciam, cobram soluções para problemas sociais e de infraestrutura neces-
sária ao desenvolvimento socioeconômico da Serra Catarinense. Nosso trabalho não se perde com o tempo, está regis-
trado com várias matizes em nossas páginas.
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A primeira fotografia é de 1939, quando 
a cidade de Lages se resumia a poucas 
casas, a maioria construída em madeira. 
A segunda foto é de 2009. A Catedral 
Diocesana de Lages, que aparecia em 
destaque em 1939, praticamente foi 
engolida pelos prédios. O crescimento da 
cidade é incontestável.
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Compromisso do CL é com a Serra
Ser a vitrine de toda a região, destacando seus pon-

tos fortes e cobrando a solução de seus problemas, 
tendo sempre o cidadão como seu foco. Estes são os 
desafi os que a direção e equipe de trabalho do Cor-
reio Lageano enfrentam diariamente, para chegar às 
bancas com informações relevantes que contribuam 
para o desenvolvimento social e econômico da Serra 
Catarinense. 

No comando do Correio Lageano está a empresá-
ria Isabel Baggio, que não esconde sua satisfação em 
contribuir para o aumento do nível crítico das pessoas 
e para que elas tenham, em cada edição do CL, infor-
mação de qualidade. “Com a globalização temos fácil 
acesso ao que está acontecendo no mundo e perdemos 
um pouco o foco do que efetivamente acontece ao nos-
so redor e nós, do Correio Lageano, buscamos exata-
mente isto, despertar o senso crítico dos serranos sobre 
o que está acontecendo na região”, comenta Isabel.

A diretora do CL ressalta o fato de que com uma 
série de ações, entre elas o Programa Lendo e Relendo, 
o jornal vem contribuindo no processo de aprendizado 
das pessoas, com ênfase no jovem. Ela recorda que o 
jornal além de ser ferramenta de informação e de edu-
cação, é muito mais que papel, é o registro da história, 
da cultura de uma população. “Todo o trabalho que 
estamos desenvolvendo para marcar a passagem dos 
70 anos do Correio Lageano mostra isso. Nas antigas 
páginas resgatamos a história da nossa Lages e da Serra 
Catarinense”, enfatiza.

Para fazer um jornal que contribua com a sociedade 
onde está inserido, desafi os são enfrentados diaria-
mente. Para isso, Isabel aponta que o importante é ter 
pessoas comprometidas e uma gestão afi nada para 
levar até o leitor a informação na medida certa. “Se no 
passado a difi culdade  era buscar a informação, hoje o 
trabalho se concentra na fi ltragem do que realmente 
tem relevância para a nossa comunidade”.

É justamente na avalanche de informações e na sua 
instantaneidade que Isabel Baggio ressalta estar o gran-
de obstáculo de todos os meios de comunicação. “Todas 
as mídias estão passando por mudanças e sendo instiga-
das a cada dia a encontrar o ponto de equilíbrio entre 
as diversas formas de comunicação que são apresenta-
das”, explica. “Devemos ter uma visão clara e capaz de 
perceber as mudanças e, a partir de então, buscarmos a 
solução.”
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Interatividade
Nesta busca pelo novo modelo de in-

formação o Correio Lageano já adota me-
didas concretas e traça metas claras. Uma 
delas é ressaltar seu grau de comprome-
timento e participação ativa do leitor. Em 
2008 criou o Conselho do Leitor, onde o 
grupo formado por pessoas de diferentes 
faixas etárias opina sobre o conteúdo do 
jornal, quer seja fazendo críticas ou suge-
rindo pautas. A campanha alusiva aos 70 
anos do jornal expõe esta preocupação 
em envolver o leitor, em criar uma par-
ceria. Isto fi ca latente no próprio slogan 
“Nestes 70 Anos Nossa História é Você”.

A adequação gráfi ca e editorial das 
páginas do jornal é outra melhoria que 
o Correio Lageano está lançando, assim 
como prepara para dezembro seu portal 
na internet, que será uma vitrine da Serra 
Catarinense. “Vamos com o nosso portal 
e outras ações que estão em desenvolvi-
mento estreitar ainda mais o vínculo com 
o nosso leitor e com o público em geral, 
proporcionando subsídios para um maior 
senso crítico, refl exivo”, ressalta Isabel.

Para estas mudanças atingirem o grau 
esperado junto ao público, ao longo dos 
últimos dois anos o Correio Lageano 
investiu na qualidade. Seus profi ssionais 
tiveram a oportunidade de participar de 
cursos, consultorias foram contratadas e 
investimentos na área tecnológica apli-
cados. “O treinamento das equipes de 
trabalho tem sido uma constante no jornal 
e os investimentos em tecnologia são rea-
lizados permanentemente,” conclui Isabel 
Baggio.“...buscamos exatamente isto, 

despertar o senso crítico dos 
serranos sobre o que está 
acontecendo na região” 

Isabel Baggio
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Dono de uma memória invejá-
vel, Névio Fernandes é uma 

enciclopédia quando o assunto é o 
passado de Lages. Conversar com 
ele é voltar no tempo e aprender a 
história de nossa cidade. Em 2007 
completou 50 anos de jornalis-
mo, todos dedicados ao Correio 
Lageano. Deixou o dia-a-dia da 
redação, mas não abandonou as 
páginas do jornal, colabora com 
uma coluna de opinião, onde 
comenta assuntos diversos, e a 
coluna Logradouros Públicos, que 
lembra a história de pessoas que 
deram nomes a ruas e avenidas de 
Lages.

Névio lembra com riqueza 
de detalhes da época em que 
o jornal foi fundado, em 1939, 
quando estava eclodindo a Se-
gunda Guerra Mundial. “Lages 
era pacata, não tinha chegado 
ainda na fase da industrialização 
da madeira, que começou no 
meio da década de 40 e seguiu 
até os anos 60”, recorda. O co-
mércio, segundo sua análise, era 
mais ou menos ativo,  contava 
apenas com empresas locais e 
o que segurava a economia era 
a pecuária. Esporte e cultura 
estavam em regular expansão e 
a educação era avançada para a 
época, com o Instituto de Educa-
ção (Escola Estadual Aristiliano 
Ramos), Colégio Diocesano e o 
Santa Rosa das Irmãs da Divina 
Providência. 

Política
Quando o Correio Lageano 

foi comprado, em 1952,  por José 
Paschoal Baggio, Sirth de Aquino 
Nicolleli, Edézio e Evilásio Neri 
Caon, o objetivo era ser um jor-
nal  político. “Todos os que com-
praram eram ligados ao Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), a 
Getúlio Vargas, eram trabalhistas 
e “getulistas”; esses homens in-
vestiram no jornal para fomentar 
o partido e deu grande resulta-
do”, comenta.  Quando  seu Bag -
gio comprou a parte dos sócios e 
fi cou como único proprietário, o 
Correio Lageano começou a fi car 
neutro, mais independente. “Até 
59 fi cou um jornal meio político, 
até porque antes do pessoal do 
PTB, o jornal pertencia a pessoas 
ligadas ao Partido Social Demo-
crata (PSD)”, explica.

No entanto, o jornalista es-
clarece que no fi nal da década 
de 30 e início da década de 40, o 
jornal não tinha uma atuação na 
política, porque o país estava em 
“Estado Novo”. “Não havia uma 
constituição de partidos. Mas a 
partir de 1945 surgiram lideran-

ças, com o Partido Social De-
mocrata (PSD) que era ligado à 
Família Ramos e a União Demo-
crática Nacional (UDN) ligado 
às Famílias Bornhausen e Teves. 
Nessa época começavam a se 
acirrar as disputas pela sucessão 
estadual e municipal”, comenta.  

Ditadura
Seu Névio revelou que o que 

salvou seu Baggio e a ele de so-
frerem repressão no período da 
Ditadura Militar no Brasil foi o 
fato de terem fi cado de fora do 
Movimento Trabalhista Renova-
dor (MTR), partido do deputado 
Fernando Ferrari, fundado a par-
tir de uma dissidência do PTB. 
“Nos desligamos totalmente, foi 
isso que nos salvou de uma per-
seguição no golpe de 64. Antigos 
petebistas foram atingidos pelo 
AI 5 (Ato Institucional que deu 
poderes ao presidente Costa e 
Silva para fechar o Congresso 
Nacional, cassar políticos e insti-
tucionalizar a repressão).

“Durante a Ditadura (64 a 
85) o jornal divulgava tudo, da-
va espaço a todos os partidos”, 
conta Névio, completando que a 
Ditadura foi marcada pelo bom 
relacionamento do Correio Lagea -
no com o 1º Batalhão Ferroviá-
rio, hoje Batalhão de Engenharia 
e Construção (BEC). Na época 
o Correio Lageano dava espaço 
à entidade, e o Coronel Ibiapina 
Lima aproveitava  para divulgar 
artigos e notícias do Batalhão. 
“O jornal fi cou de bem com o Ba-
talhão, desde essa época, e assim 
foi com os outros comandantes 
que vieram a Lages”, relembra. 

Precavido, seu Baggio não 
queria colocar o jornal em uma 
situação constrangedora ou que  
fosse proibido de circular. “Nós 
sabíamos o que podíamos divul-
gar; dávamos a notícia do presi-
dente Castelo Branco em Lages, 
fazíamos boas reportagens, assim 
o jornal não foi tocado”, conta o 
jornalista. 

Susto
Com três anos de jornal, em 

1959, seu Névio quase perdeu a 
vida. Estava despachando com a 
secretária do Correio Lageano, 
curvado, olhando uns jornais que 
seriam enviados aos assinantes, 
quando a calota da roda de um 
caminhão soltou-se e passou por 
cima da cabeça dele, batendo na 
parede. “Foi o momento mais 
crítico da minha vida, poderia ter 
morrido decepado”.

50 anos de 
trabalho 
dedicado ao CL

Contribuição
“Acompanhei todos os passos do Correio Lagea -

no, a partir de 1956, quando ingressei aqui como 
free lancer e depois fui efetivado”, comenta. Ele 
se orgulha de ter seguido uma linha editorial no 
jornal. Fazia reportagens e ainda vendia anúncios. 
Na parte comercial, destaca uma edição especial de 
Natal, em 1962, que teve 72 páginas.  Antes disso, 
em 25 de maio de 1960, uma edição comemorou o 
centenário da passagem de Lages da categoria de 
vila para a de cidade. A edição histórica, com ajuda 
do falecido Danilo Thiago de Castro, chegou a qua-
se 80 páginas. “Sempre acompanhei o jornal, desde 
a tiragem de duas vezes por semana, depois três 
vezes por semana e o diário a partir de 1967, tra-
balhei com a composição manual de colar letrinha 
por letrinha, depois com a linotipo, a off set. No 
começo, era um trabalho de paciência, julgo que a 
composição manual foi a mais difícil do jornal em 
todos os tempos”, acredita.  
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Futuro 
O jornalista destaca o avanço que o 

Correio Lageano sofreu com o passar 
dos anos, na impressão e nas reportagens 
e qualidade na informação, que não dei-
xa a desejar a nenhum jornal. “Sempre 
foi se readaptando e se renovando”. 
Para o futuro não sabe o que pode apa-
recer de novidade, mas acredita que a 
empresa vai acompanhar. Espera que o 
jornal conquiste mais espaço também na 
internet. Mas é pessimista, acha que com 
o passar dos anos o papel perderá a bri-
ga para a internet e o Correio Lageano 
será apenas on-line. “As pessoas lerão o 
Correio Lageano em seus notebooks, isso 
já é comum”, lamenta, pois é um apaixo-
nado pelo papel jornal, gosta de senti-lo, 
pegá-lo nas mãos. “É mais prazeroso pal-
par em nossas mãos”, comenta. 

“Os 70 anos do CL 
representam muito 
para a sociedade 
lageana. É um jornal 
nosso. Nasceu em 
1939 e nunca mais 
parou.”

Névio Santana

Névio Fernandes posa ao lado de uma Linotipo comprada em 1967. No detalhe 
abaixo, uma máquina completa que substituiu a prensa nas impressões



Para ADI, CL é referência 
para a mídia regional

Ao completar 70 anos de fundação, o Correio La-
geano é o jornal mais antigo da Associação dos 

Diários do Interior de Santa Catarina (ADI/SC). O pre-
sidente da ADI, Ámer Félix Ribeiro, avalia que a histó-
ria do Correio Lageano vai ao encontro do que pensa e 
do que fala a Mídia Regional. 

Ao falar dos 70 anos do jornal, o presidente da ADI 
ressalta que o Correio é, desde o fi nal da década de 
30, o veículo que acompanha o desenvolvimento da 
região serrana. Ele lembra que o jornal tomou impulso 
depois dos anos 50, quando o empresário José Pascho-
al Baggio assumiu o comando. “Ninguém imagina que 
fazer um jornal diário é matar um leão todos os dias, e 
o Correio Lageano é pioneiro neste trabalho”, enfatiza 
Ribeiro. “Falar da história do Correio Lageano é falar 
da história da Serra Catarinense”, completa. 

Ao lembrar do empresário José Paschoal Baggio, 
Ribeiro destaca também sua fi lha Isabel Baggio, atual 
administradora do CL. Ámer lembra que Isabel já foi  
presidente da Associação dos Diários do Interior de 
Santa Catarina e do Brasil. Cargos que comprovam que 
ela está fazendo um bom trabalho frente ao Correio 
Lageano. 

Para ele, o jornal tem o melhor parque gráfi co da 
Associação dos Jornais do Interior e sempre primou 
pela qualidade também da informação. Ajudou a di-
vulgar as principais conquistas e os principais fatos de 
Lages e da região. “Afi nal, são 70 anos contando com 
ética e profi ssionalismo a história da Serra Catarinen-
se”, enaltece.
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“Afinal são 70 
anos contando 
com ética e 
profissionalismo 
a história 
da Serra 
Catarinense.” 

Ámer Felix



   O CL evoluiu do tipo móvel à CTP
Inegável que o advento da informática facilitou a 

produção diária de um jornal. A boa e velha má-
quina de escrever foi aposentada nas redações, agi-
lizando os processos de escrita e correção de tex-
tos. Toda essa evolução tecnológica permite que os 
repórteres invistam mais seu tempo nas pesquisas, 
produzindo matérias bem embasadas e concisas. 

  Mas em que pesem todos os avanços proporciona-
dos pela tecnologia na redação e na comercializa-
ção dos espaços publicitários, nenhuma outra área 
mostra tantas mudanças como a responsável pela 
impressão de um jornal.
   Em 1939, quando o Correio Lageano começou 
suas atividades, as páginas precisavam ser feitas 
manualmente, utilizando o processo de tipos mó-
veis, que eram montados numa espécie de quadros, 
para depois serem utilizados nas prensas, seme-
lhante aquela criada por Gutemberg.
Em 1967, o Correio Lageano adquiriu duas má-
quinas Linotipo, o equipamento mais moderno 
da época. Esse tipo de máquina possui teclado. 
Depois que as frases são tecladas o linotipo derrete 
o chumbo, formando linhas. Assim, ao invés de 
montar letra por letra, os impressores passaram a 
montar uma linha completa de cada vez. 
Já em 1980 o CL adquiriu uma rotativa, equipa-
mento que proporciona agilidade e qualidade na 
impressão. O sistema é infi nitamente mais veloz se 
comparado ao Linotipo.  Em 2009 o jornal implan-
tou uma máquina CTP. Ela reduz etapas no proces-
so, o que permite ganho de tempo na produção do 
Correio Lageano. 
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• Em 21 de outubro de 1939, nascia o Correio La-
geano.

• Durante doze anos, o Correio Lageano circulou 
semanalmente. 

• Em 1955, o Correio Lageano passou a ter duas 
edições por semana, um grande marco para a impren-
sa local. 

• Em 1966 o jornal passou a ser distribuído três 
vezes por semana. 

• Em 08 de outubro de 1967 o Correio Lageano 
passou a circular todos os dias.

• Na edição histórica de seus 50 anos, em 1989, 
o Correio Lageano apresentou à sociedade serrana a 
sua nova aquisição, uma máquina rotativa. 

• Preocupado com a formação intelectual das pró-
ximas gerações, o Correio Lageano criou em 2004 o 
seu projeto de jornal e educação, o Lendo e Relendo. 
Professores foram qualifi cados e milhares de jornais 
são distribuídos gratuitamente às escolas, permitindo 
o acesso pleno dos alunos, que utilizam o Correio La-
geano como ferramenta pedagógica. 

• Em julho de 2006 o Correio Lageano entra de-
fi nitivamente no mundo virtual e lança sua versão 
eletrônica, que pode ser acessada no endereço www.
correiolageano.com.br

• A notícia da ofi cialização do Instituto José Pas-
choal Baggio foi publicada no dia 22 de junho de 
2007. 

• Em 2008 o Correio Lageano cria seu conselho 
do leitor, ampliando a interatividade e abrindo espaço 
para que os leitores opinem sobre o conteú  do do CL.

• Em 2009 o Correio Lageano completa 70 anos 
de atividades ininterruptas se consolidando como o 
segundo jornal mais antigo em circulação do Estado e 
um dos principais jornais regionais do Brasil.

Resumo dos 70 anos

Na década de 80 o processo 
de impressão passou a utilizar 
fotolito (filme semelhante ao 
usado nos exames de RX). 
Depois a imagem era gravada 
em uma chapa de alumínio.

Em 2009 a utilização da máquina de CTP 
elimina uma das etapas no processo de 
impressão. O processo dispensa o uso 
do fotolito. A imagem é gravada direto do 
computador para as chapas de alumínio, que 
depois são fixadas na rotativa.

Em 1939 a composição 
das páginas era feita 
inicialmente letra a letra, 
num trabalho manual 
demorado e meticuloso.



A “rotina” de um jornal diário
Para o Correio Lageano chegar todas as 

manhãs nas bancas ou nas casas dos assi-
nantes, uma estrutura com 120 profi ssionais 
é mobilizada a partir do dia anterior. Por 
mês, os veículos do CL percorrem mais de 
nove mil quilômetros, seja para buscar in-
formações, distribuir jornais ou captar anún-
cios. Leia abaixo sobre as principais etapas:

Redação: A rotina de trabalho começa 
cedo, por volta das 7 horas, com distribuição 
das pautas para os repórteres e fotógrafos. 
Na sequên  cia eles vão a campo colher as 
informações e, posteriormente, retornam à 
redação para elaborar seus textos.  No caso 
os fotógrafos aproveitam esse tempo para 
escolher as melhores imagens e atualizar os 
arquivos. 

Os repórteres do CL trabalham com o 
que existe de mais moderno na área. Já di-
gitam seus textos num programa de compu-
tador que mostra exatamente como a página 
do jornal fi cará após ser impressa. Depois de 
prontos os textos são revisados e a página 
completa passa pela avaliação dos editores. 

O trabalho funciona em ciclos. Enquanto 
o jornal do dia é fechado, outras pautas são 
discutidas e decididas para a próxima edição.

Pré-impressão: É com o apoio da equipe 
da pré-impressão que os repórteres escolhem 
o modelo de página que desejam para publi-
car suas matérias. O sistema é todo informa-
tizado, o que garante qualidade e agilidade. 
Depois que fotos e textos são baixados, os 
diagramadores revisam a página realizando 
os últimos ajustes antes da impressão. A pré-
impressão produz também todos os insumos 
utilizados pela impressão. 

Impressão: É nesse setor que estão insta-
lados equipamentos como rotativa, revelado-
ra de chapas de alumínio e outros necessá-
rios à impressão do CL. O trabalho é dividi-
do em turnos e geralmente termina quando 
os ponteiros já apontam a madrugada.

Circulação: Depois que o CL é impresso 
precisa chegar à casa do assinante e nas ban-
cas. Para esse trabalho existe uma estrutura 
de suporte, que começa no encarte das pági-
nas do jornal e termina nas primeiras horas 
da manhã, quando os motociclistas entregam 
os últimos exemplares, permitindo que logo 
cedo o leitor possa estar informado.  

Comercial: Uma equipe de profi ssionais 
qualifi cados está preparada para oferecer 
e comercializar produtos que se encaixem 
nas necessidades do cliente. O CL publica 
diariamente inúmeros formatos de anúncios, 
campanhas e cadernos especiais. O comer-
cial detém ainda uma equipe especializada 
na produção de anúncios, é a CL Design.

Administrativo: Para funcionar perfeita-
mente todas as empresas necessitam de pro-
fi ssionais aptos a administrar. Com o Cor-
reio Lageano não é diferente. As compras, 
contabilidade, folha de pagamento e outros 
serviços burocráticos são realizados por um 
departamento específi co, que garante o fun-
cionamento dos processos.

Direção: A direção do Correio Lageano é 
responsável pelas decisões fi nais da empre-
sa. Essas decisões resultam em atualizações 
mercadológicas e de tecnologia, processos 
de qualifi cação funcional, e até motivacional 
dos colaboradores, além de estratégias de 
crescimento. 
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Acima, parte da 
equipe de redação, 
composta por 17 
pessoas, preparando 
mais uma edição 
do Correio Lageano. 
Na foto ao lado é 
possível observar o 
trabalho realizado 
pela equipe de 
diagramadores, que 
fazem os ajustes  
finais.

Acima, a rotativa em pleno 
funcionamento. Já, à direita o 
trabalho de encartadores de páginas 
logo após a impressão do Correio 
Lageano. Depois dessa etapa ele é 
distribuído para assinantes e leitores



Com o ritmo acelerado para colocar um produto novo 
todo dia no mercado, rápidas reuniões de planeja-

mento e avaliação são necessárias, de forma a encontrar 
a sincronia perfeita entre todos os integrantes dos setores 
de produção do jornal. Na redação, por exemplo, são 
realizados, no mínimo, três debates diários. No primeiro, 
no início da manhã, envolvendo o editor chefe, o pauteiro 
e alguns repórteres, são definidas as páginas onde cada 
matéria será inserida. O segundo, no início da tarde, é 
debatido o tema que será explorado como o principal do 
dia e já se adiantam os assuntos do dia seguinte. O último 
é para definir qual a chamada e a foto da capa.
No comercial (foto ao lado), as reuniões ocorrem com me-
nor frequência, de duas a três vezes por semana. Elas ser-
vem para avaliar a estratégia de vendas, os números al-
cançados até então e a definição de novas metas a serem 
realizadas pela equipe de vendas. Estes encontros servem 
ainda para que os contatos troquem experiências.
As chefias de cada setor do jornal, igualmente, se reúnem 
com a direção para avaliar o andamento do processo pro-
dutivo, estabelecimento de metas e revisão de estratégias, 
estes debates ocorrem no início de cada mês, ou sempre 
que necessário. A estas reuniões de chefia soma-se um 
encontro mensal com o Conselho do Leitor.

A participação do grupo é fundamental 

Todos os meses são consumidos 

de papel, que são utilizados para a 
produção do Correio Lageano
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Somente a equipe da redação 
percorre na região cerca de 

todos os meses, para realizar 
as reportagens.

Neste dia 12 de outubro de 2009 o 
Correio Lageano chega a sua edição 

de número 14.728, com mais 

de 195 mil páginas impressas

Diariamente uma equipe com 

(diretos e indiretos) é mobilizada 
para a produção do jornal

6.2 mil Km
10 toneladas

120 profissionais



Bandeiras

BR-282 - cinco décadas de lutas
Tão perto e tão longe. 

Essa era a situação 
de Lages em relação à 
capital do Estado, Flo-
rianópolis. Geografi ca-
mente, pouco mais de 
200 quilômetros sepa-
ram as duas cidades, 
mas  a falta de uma ro-
dovia pavimentada exi-
gia um percurso bem 
maior.  Atento a essa ne-
cessidade, o Correio La-
geano promoveu uma in-
tensa campanha pela pa-
vimentação da BR- 282. 
Acompanhou cada etapa 
e cobrou soluções das 

autoridades. Depois de 
décadas, quando fi nal-
mente o asfalto ligou os 
dois centros, o Correio 
Lageano voltou sua aten-
ção para o trecho entre 
Lages e Campos Novos, 
cobrando principalmen-
te um acesso de quali-
dade para os habitantes 
de São José do Cerrito. 
Acompanhe parte dessa 
saga nos textos abaixo:

Ao longo de sua his-
tória o Correio Lageano 
sempre defendeu bandei-
ras em favor do desen-
volvimento da Serra Ca-

tarinense. A BR-282 foi 
a maior de todas, um te-
ma mais frequente entre 
todos aqueles que chega-
ram às páginas do jornal 
e o melhor exemplo do 
papel de porta-voz dos 
anseios da comunidade 

que o CL assume nestas 
ocasiões. Quem hoje cir-
cula pela BR-282, trecho 
Lages–Florianópolis, 
pode não recordar que a 
estrada foi concluída há 
menos de 20 anos. 

 Sua construção 

teve início na década 
de 1960, quando o 2º 
Batalhão Rodoviário do 
Exército Brasileiro fez 
as primeiras obras de 
terraplenagem da 282. 
José Paschoal Baggio, 
diretor-presidente do 
Correio Lageano, de 
1951 a 2001, empenhou-
se pessoalmente na luta 
pela conclusão da estra-
da. Baggio morreu antes 
de ver pavimentado o 
trecho que separa Lages 
de Campos Novos, fato 
que só aconteceu em 
2008. Em homenagem a 

seu empenho, o trecho 
da rodovia entre Índios 
e a BR-116 recebeu seu 
nome.

O projeto para ho-
menageá-lo nasceu na 
Câmara de Vereadores 
de Lages, por meio de 
indicação do vereador 
Elói Bassin. Em Brasília, 
inicialmente, foi defendi-
do pelo deputado federal 
Ivan Ranzolin, depois 
pelo deputado Fernando 
Coruja e na sua etapa 
fi nal foi acompanhado 
pelo senador Raimundo 
Colombo.

A rodovia foi pavimentada, mas não está concluída. O 10º Batalhão de Engenharia de Construção trabalha em projeto para 

adequar a pista nos primeiros 18 quilômetros da BR-282, que ficou estreita em realação ao padrão de uma rodovia federal. 
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Placa ao lado da rodovia mostra a indignação da população

O trecho da BR-282 entre Lages e a divisa com o município 
de São José do Cerrito foi construído com recursos federais, 
mas por intermédio do Governo do Estado. Assim, neste 
trecho a rodovia ficou com dimensões de obras rodoviárias 
estaduais, mais estreitas em relação às federais. Agora o 10º 
Batalhão de Engenharia de Construção fará a adequação dos 
15 quilômetros que ligam a BR-282 do entroncamento com a 
BR-116 ainda em Lages até a ponte sobre o Rio Amola Faca, 
na divisa com São José do Cerrito.  A pista será alargada em 
dois metros e ganhará terceira faixa em aclives acentuados. Os 
recursos estimados em R$ 5 milhões já estão assegurados pelo 
Ministério dos Transportes.



O desenvolvimento econômico de uma 
região passa prioritariamente pelas 

condições de acesso que ela oferece. 
Esse conjunto é formado por rodovias, 
portos, ferrovias e aeroportos. A Serra 
Catarinense possui uma ampla malha de 
rodovias federais e estaduais e uma rede 
férrea em plena operação. Assim, esse 
cenário estará completo com a conclusão 
de um aeroporto que permita, além do 
transporte regular de passageiros, tam-
bém o de cargas. 
A necessidade de um novo aeroporto que 
atendesse com efi ciência a Serra Catari-
nense surgiu durante os trabalhos desen-
volvidos pela Acil no Plano de Desenvol-
vimento Tecnológico Econômico Regional 
(PDTER). Buscando uma assessoria espe-
cializada, os empresários comprovaram 
que o Aeroporto de Lages apresentava 
vários problemas para operar: teto e vi-
sibilidade elevados devido a obstáculos 
naturais como morros muito próximos do 
aeroporto; vento predominante de través 
que atua lateralmente nas aeronaves e 
construção de alvenaria próxima à cabe-
ceira da pista, o que reduzia considera-
velmente o seu comprimento útil. 
Além desses fatores, o crescimento da 
cidade era muito evidente no entorno do 
aeroporto.  Tão logo, em 1997, chegou-
se a essa conclusão, o Correio Lageano 
abraçou a ideia e passou a defender a 
construção do Aeroporto Regional do 
Planalto Serrano.   

Os estudos avançaram e os custos do pro-
jeto executivo, orçados na época em R$ 
65 mil, foram absorvidos por empresas 
da região, sendo o maior montante com 
a Igaras Papéis e Embalagens, Klabin Pa-
péis, Madeireira Battistella e Companhia 
Cervejaria Brahma. 
Em março de 1998 foi entregue ao gover-
nador Paulo Afonso Vieira o projeto do 
novo aeroporto. O governador, por sua 
vez, encaminhou o mesmo para o Minis-
tério da Aeronáutica. Em setembro do 
mesmo ano, uma equipe visitou a região 
para conhecer três possíveis locais, em 
Painel, Índios e Águas Sulfurosas.
Em março de 1999, o Departamento de 
Aviação Civil (DAC) optou pela localida-
de de Águas Sulfurosas, às margens da 
BR-116 no município de Correia Pinto, 
para a instalação do aeroporto regional. 
Assim a prefeitura de Correia Pinto 
decretou de utilidade pública a área de 
pouco mais de 129 hectares. O município 
também indenizou os proprietários. 
Em 10 de maio de 2001, a presidente 
do conselho da Acil, Isabel Baggio, e 
uma comitiva, entregaram ao então go-
vernador Esperidião Amin o projeto de 
construção do Aeroporto Regional do 
Planalto Serrano. Em julho do mesmo 
ano, a Fatma liberou a licença ambiental 
para a obra e em janeiro do ano seguinte 
foi iniciado o processo de licitação para 
a escolha da empresa que realizaria os 
trabalhos.

Aeroporto Regional, uma 
obra imprescindível
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Marcada por paralisações

Obra é considerada prioridade 
por lideranças da região

No dia 22 de julho de 2002, a empresa Sul 
Catarinense, vencedora da licitação, recebeu a 
ordem de serviço para iniciar a construção do 
aeroporto. Após um ano de trabalhos a empresa 
reduziu o ritmo da obra, devido à falta da liberação 
de recursos, até que no dia 22 de julho de 2003 
os trabalhos foram paralisados por completo. 
Infelizmente essa não foi a única paralisação da 
obra. A última durou praticamente dois anos, já 
que os trabalhos foram retomados somente no dia 
13 de outubro de 2009.



Leitor

Resgatar imagens do passado para que a história de Lages pos-
sa ser contada às gerações futuras. Assim pode ser defi nida 

a dedicação de Walter Hoeschl Neto,  que aliou sua paixão por 
fotografi as a uma busca incansável por fotos, que mostram uma 
cidade ainda desconhecida de muitos.
Walter tem um dos mais completos acervos fotográfi cos de Lages, 
o que contribui para que projetos como o Caderno Especial dos 
70 anos do Correio Lageano possam ser incrementados com raras 
e belas imagens da Serra Catarinense. 
A atração pelas fotos vem desde a adolescência, e hoje com 
66 anos tem a mesma rotina de quando tinha 15, fotografar 
tudo “sob um novo olhar” e  colecionar verdadeiras relíquias,  
registros de quando a Princesa da Serra era ainda uma vila, de 
seu crescimento acelerado, transformando-se em uma das cidades 
mais ricas do Estado, no auge do ciclo da madeira, chegando a ser 
a mais populosa de Santa Catarina, com 170 mil habitantes. 
Neste contexto fala da modernização, do próprio Correio Lage-
ano, veículo que acompanhou a evolução da Serra Catarinense 
e com a passagem do tempo se adequou às tendências, sempre 
publicando os fatos com fi delidade. “Além das mudanças na dis-

posição das matérias nas páginas, o que facilita a leitura, e 
a própria evolução da fotografi a, me chama atenção 

também o fato de informar o leitor sem fazer sen-
sacionalismo”, comenta. 

Dividido entre as centenas de fotografi as 
novas e antigas, impecavelmente orga-
nizadas em um arquivo digital, Walter 
não pretende guardar para si o mate-
rial, quer editar um livro. Tanto que 
faz uma montagem com registros de 
como era Lages nas décadas de 60 
e 70, por exemplo, e de como estão 
os mesmos pontos hoje. Ele faz um 
levantamento histórico baseado nas 
fotos, apurando datas e descobrindo 
nomes e curiosidades. “Minha grande 
preocupação é que as pessoas da mi-
nha idade já não conhecem bem nossa 

história, os mais jovens, então, nem se 
fala”, explica. Embora já tenha um vasto 

acervo, sua busca é contínua, revela que 
onde existe alguma fonte, ou material que 

possa contribuir com sua pesquisa, ele vai 
atrás. “Tem algumas mais antigas que demorei 

muito tempo para descobrir, mas ando pela cida-
de, converso com pessoas mais velhas, investigo 
e nunca paro de procurar. Quero organizar a 

história de Lages em fotografi as para que ela 
não se perca”, conclui.

publicando os fatos com fi delidade. “Além das mudanças na dis-
posição das matérias nas páginas, o que facilita a leitura, e 

a própria evolução da fotografi a, me chama atenção 
também o fato de informar o leitor sem fazer sen-

sacionalismo”, comenta. 
Dividido entre as centenas de fotografi as 

novas e antigas, impecavelmente orga-
nizadas em um arquivo digital, Walter 
não pretende guardar para si o mate-
rial, quer editar um livro. Tanto que 
faz uma montagem com registros de 
como era Lages nas décadas de 60 
e 70, por exemplo, e de como estão 
os mesmos pontos hoje. Ele faz um 
levantamento histórico baseado nas 
fotos, apurando datas e descobrindo 
nomes e curiosidades. “Minha grande 
preocupação é que as pessoas da mi-
nha idade já não conhecem bem nossa 

história, os mais jovens, então, nem se 
fala”, explica. Embora já tenha um vasto 

acervo, sua busca é contínua, revela que 
onde existe alguma fonte, ou material que 

possa contribuir com sua pesquisa, ele vai 
atrás. “Tem algumas mais antigas que demorei 

muito tempo para descobrir, mas ando pela cida-
de, converso com pessoas mais velhas, investigo 
e nunca paro de procurar. Quero organizar a 

história de Lages em fotografi as para que ela 
não se perca”, conclui.

à preservação da história
Da paixão por fotos

Minha grande 
preocupação é que 
pessoas da minha 
idade já não conhecem 
bem nossa história. 
Os mais jovens, então, 
nem se fala.  

Construção do Hospital N.S. dos Prazeres

Nevasca em Lages em 1965

Rua Hercílio Luz 

Casa dos Gamborgi na esquina do Besc
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João Rath:
Um ilustre leitor, que ajudou a escre-

ver a história do Correio Lageano e 
tem o privilégio de poder contá-la. Aos 
85 anos, seu João Rath esbanja simpatia 
e memória, e mesmo com problemas de 
saúde está sempre disposto a contar um 
pouquinho do que sabe e viveu. Conver-
sar com ele é viajar na história de Lages, 
é participar de grandes feitos e entrar na 
vida de personagens que só conhecemos 
pelos livros. Pode até parecer nostálgico, 
mas o bom humor de seu João transfor-
ma a saudade em histórias bem diverti-
das, que valem a pena ser ouvidas.

João Rath, ou “seu João da livraria”, 
como é carinhosamente conhecido na 
cidade por ter mantido A Sua Livraria, 
que recebeu o título de mais antiga do 
Estado, com seis décadas de atuação, 
chegou em Lages em 1941 para estudar. 
Neste ano sua mãe fez a primeira assi-
natura do Correio Lageano. Por conta 
disso, há anos seu João figura entre os 
leitores mais antigos e queridos, sempre 
lembrado em datas importantes para 
o veículo, e é presença garantida em 
suplementos especiais e comemorações. 
Além de ser um ícone quando se fala na 
história da cidade, que ajudou a escrever, 
hoje com sua memória impecável ajuda 
jornalistas e historiadores no trabalho de 
resgatá-la e contá-la às novas gerações. 
Falar da história do jornal é revelar sua 
própria história, já que a relação entre os 
dois sempre foi muito próxima.

“Quando fizemos nossa primeira 
assinatura, o jornal não tinha data certa 
para veicular, pertencia a um advogado 
(Almiro Lustosa Teixeira de Freitas) e 
mais três rapazes, não havia muitas no-
tícias, pois era um tempo de restrições 
políticas, com o governo de Getúlio Var-
gas”, lembra.

“Em 1942 chegou em Lages o gaúcho 
Alcebíades Dutra, que era especialista 
em pecuária e logo começou a escrever. 

Daí sim o jornal começou a ganhar pú-
blico, ele fez o jornal mais informativo e 
foi um sucesso, chegou a ser diretor do 
Correio Lageano. Sete anos depois ele 
faleceu”, recorda.

Após a morte de Alcebíades Dutra, 
comenta que os sócios venderam o jornal 
a um grupo de lageanos, todos do Parti-
do Trabalhista Brasileiro, PTB, e nova-
mente mudou tudo, a partir daí a orien-
tação era a política do partido. Segundo 

João, eram quatro sócios que entraram 
com o dinheiro (José Paschoal Baggio, 
Edézio Neri Caon, Evilásio Neri Caon 
e Sirth de Aquino Nicolleli) e cerca de 
10 militantes que apoiavam, escreviam 
e ajudavam no jornal. Seu João estava 
entre eles, e por anos se dividiu entre a 
venda de livros e a escrita de artigos pa-
ra o impresso.

“Foi um período muito bonito para 
a juventude de nossa época, a gente se 
empolgava, éramos muito atuantes. Cer-
ta vez chegamos até a ser presos no 1º 
Batalhão Ferroviário, tudo por pressão 
de outras linhas políticas. Quase todos 
os integrantes do nosso grupo, menos o 
Baggio, que já estava se distanciando da 
política”, recorda saudoso.

De político a defensor
da Serra Catarinense

Nos anos 70, após um período de 
perseguições políticas, José Paschoal 
Baggio comprou uma gráfica e come-
çou a mudar a linha editorial do jor-
nal. Na medida em que o jornal crescia 
ele foi deixando a política de lado, 
ampliando seus negócios e voltando o 
jornal para os interesses da cidade. “O 
José dinamizou o jornal e deu ampli-
tude às questões da região, ele foi mui-
to feliz nisso”, elogia seu João.

memória, simpatia e muitas 
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Além do empreendedorismo de seu 
Baggio, seu João também fala da atenção 
e do carinho sempre dispensados aos 
amigos e clientes. “Nesta época eu já ti-
nha minha livraria e, às vezes, eu ligava 
para ele reclamando que não recebi o jor-
nal e batia o telefone. Em alguns minutos 
ele mesmo vinha me trazer a edição do 
dia. Ele era formidável!”, revela.

Num cenário onde a política era a 
única motivadora de ações, José Paschoal 
Baggio conseguiu mudar a história do 
Correio Lageano, e também da cidade. 
Tendo em vista a quantidade de jornais 
que circulavam e a pouca duração, pois 
nesta época era comum cada partido po-
lítico investir na comunicação.

 “A política é má conselheira, por isso 
os jornais não duravam muito. Ele con-
seguiu desenvolver um jornalismo que 
tinha credibilidade. Acho que seria difícil 
muita coisa ter acontecido aqui se não ti-
vesse encabeçado projetos e apostado no 
crescimento do comércio e da indústria 
local”, afi rma.

Sobre o aniversário do Correio La-
geano, seu João fala com a propriedade 
de quem ajudou a escrever a história do 
jornal e se tornou um dos leitores mais 
antigos e queridos:

“O jornal tem que se orgulhar do jornal! 
Ninguém fez isso até hoje em Lages, não 
com a consistência que o Baggio fez. Tudo 
aqui foi muito transitório e o jornal hoje faz 
70 anos. Isso é muito importante e um gran-
de motivo pra comemorar”, fi naliza.

Leitor desde 1941,   João Rath
faz parte da história do Correio Lageano

Um importante 
personagem

Entre tantas recordações felizes, seu João 
ressalta a importância de outro persona-
gem, que até hoje fi gura entre os mais atu-
antes de sua geração. “Ainda quando fa-
zíamos um jornal mais voltado à política, 
tínhamos uma máquina de tipos (sistema 
de impressão que utiliza fôrma com a ima-
gem a ser impressa gravada em relevo), e 
um tipógrafo muito experiente. 
Havia também um jovem que não 
sabia mexer em nada e se ofereceu 
para ajudar. Aprendeu a trabalhar 
com a máquina, e estava sempre 
disposto a fazer esforços pelo 
jornal. Quando não estava na 
gráfi ca se dedicava aos estu-
dos. E passou muitos anos 
assim. Até hoje colabora 
para o jornal.  
Você sabe de quem estou 
falando?”, questiona seu 
João, em tom de brinca-
deira. “Névio Fernandes! 
É claro. Esforçado, inteli-
gente, é um orgulho para 
mim tê-lo como amigo, 
nos conhecemos desde 
“piás”, e ele é um ser 
extraordinário!”, defi ne.

histórias há mais de 60 anos memória, simpatia e muitas 
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O Correio Lageano faz parte da vida do 
universitário Jônatas de Souza Goulart 

há 11 anos. De lá para cá muita coisa mu-
dou: trabalhou no setor de assinaturas e há 
sete meses integra o grupo do “Conselho 
do Leitor”. Escreveu mais de 100 artigos e 
é um grande defensor da ideologia do jor-
nal, mas a história do rapaz de 26 anos com 
o jornal não se resume a essas situações.  
“Sou universitário e, acima de tudo, um 
cidadão responsável que luta, ama e torce 
pelo desenvolvimento desta terra. Tais 
conquistas pessoais são,  em parte, fruto da 
infl uência que o Correio Lageano exerceu 
em minha vida”, declara o jovem, que tem 
sede de aprender e reconhece a importância 
do Correio Lageano.  Ele resume: “Correio 
Lageano: A minha história é você”. 

Goulart conta que conheceu o jornal 
quando tinha 15 anos. “Era um garoto po-
bre, tímido, mas em pleno auge das difíceis 

decisões da adolescência, em que 
conceitos estavam sendo defi nidos, 
valores estabelecidos e opiniões 
formadas”, revela, lembrando que 
nessa época sonhava em mudar 
o mundo e o comportamento das 
pessoas. Tudo começou quando a tia, 

que era enfermeira, morava ao lado 
da casa casa de seus pais e trabalhava 

à noite, fez a assinatura.  “Ela chegava 
pela manhã e juntava o jornal do pátio 
para ler. Para garantir minha leitura 
tinha que acordar antes de ela chegar. 
Quando ela chegava simplesmente de-
volvia o exemplar”, detalha o morador 

do bairro Frei Rogério.
O jovem acompanhou as transforma-

ções do Correio Lageano, que na época era 
dirigido pelo empreendedor José Paschoal 
Baggio. Lembra com detalhes quando o 
projeto gráfi co incluiu a impressão de um 
maior número de páginas coloridas. Recor-
da do aniversário de 60 anos do jornal que 
na ocasião publicou um suplemento espe-
cial sobre a história do Correio Lageano, o 
que o deixou mais encantado e interessado. 
“O curioso é que a história se confundia 

com a história de nossa cidade, nossa terra 
e nossa gente. Por vezes parecia que minha 
própria história estava sendo contada ali”, 
observa.

O estudante da 4ª fase de Adminis-
tração (Universidade Federal de Santa 
Catarina – Polo de ensino a distância de 
Lages), ainda envolto às notícias do jornal 
em 1997 e nos bancos escolares ouviu da 
professora de Língua Portuguesa uma frase 
que não saiu mais de sua mente e até virou 
fi losofi a de vida, que dizia:  Não pode haver 
juventude consciente e crítica sem o cultivo 
e a força da palavra. “A frase vinha à tona 
em minha mente a cada leitura do jornal”, 
explica.

 Dois anos depois, impulsionado pela 
frase, disse que se  questionou e teve uma 
ideia que chamou de estranha: Por que não 
escrever algum artigo, algum comentário 
sobre acontecimentos atuais e enviar ao 
Correio Lageano? Ressalta que alguns leito-
res já  se manifestavam e sentiu o desejo de 
expressar suas ideias.  “Arrisquei. De forma 
ousada, sem contar nada a ninguém, enviei 
meu primeiro artigo, intitulado “A união faz 
a força”, de apenas quatro parágrafos. Para 
minha surpresa e alegria foi publicado numa 
sexta-feira, dia 2 de abril de 1999”, recorda 
ainda emocionado.  Mas, um detalhe o dei-
xou na obscuridade: o artigo não estava as-
sinado, pois no afã de escrever, esqueceu de 
assiná-lo. O artigo foi o primeiro de mais de 
cem publicados até hoje. “Nos outros artigos 
não esqueci de assinar e acabei ‘descoberto’ 
pelos meus pais e amigos. Muitos artigos que 
escrevi eram fi xados no mural central do 
colégio onde estudava. Apesar dessa ‘fama’ 
toda, eu jamais fi quei orgulhoso. Na verdade 
eu tinha vergonha…”, declara o acadêmico.

Nesse período muita coisa mudou no jor-
nal: os números de telefone, a variedade dos 
projetos e estilos gráfi cos e o leitor sempre 
ganhando mais destaque. “Isso me animava 
e me incentivava a escrever cada vez mais 
e melhor. Tais mudanças foram e são muito 
importantes para que o Correio Lageano 
sempre esteja assim: à frente do seu tempo.

Uma história de mais de uma década 
sete meses integra o grupo do “Conselho 
do Leitor”. Escreveu mais de 100 artigos e 
é um grande defensor da ideologia do jor-
nal, mas a história do rapaz de 26 anos com 
o jornal não se resume a essas situações.  
“Sou universitário e, acima de tudo, um 
cidadão responsável que luta, ama e torce 
pelo desenvolvimento desta terra. Tais 
conquistas pessoais são,  em parte, fruto da 
infl uência que o Correio Lageano exerceu 
em minha vida”, declara o jovem, que tem 
sede de aprender e reconhece a importância 
do Correio Lageano.  Ele resume: “Correio 
Lageano: A minha história é você”. 

Goulart conta que conheceu o jornal 
quando tinha 15 anos. “Era um garoto po-
bre, tímido, mas em pleno auge das difíceis 

decisões da adolescência, em que 
conceitos estavam sendo defi nidos, 
valores estabelecidos e opiniões 
formadas”, revela, lembrando que 
nessa época sonhava em mudar 
o mundo e o comportamento das 
pessoas. Tudo começou quando a tia, 

que era enfermeira, morava ao lado 
da casa casa de seus pais e trabalhava 

à noite, fez a assinatura.  “Ela chegava 
pela manhã e juntava o jornal do pátio 
para ler. Para garantir minha leitura 
tinha que acordar antes de ela chegar. 
Quando ela chegava simplesmente de-
volvia o exemplar”, detalha o morador 

do bairro Frei Rogério.
O jovem acompanhou as transforma-
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“Não pode haver juventude 
consciente e crítica sem o cultivo 
e a força da palavra. Essa frase 
vinha à tona em minha mente a 
cada leitura do Correio Lageano”, 
lembra Jônatas de Souza Goulart, ao 
explicar a importância da leitura na 
formação do cidadão

Uma apaixonada pelas letras
Uma incentivadora da leitura, amante 

da língua portuguesa e leitora do Cor-
reio Lageano. Danusia Apparecida Silva 
é professora de Português e Literatura, 
atua no ensino superior, e sua ligação 
com o Correio Lageano é de longa data.  
Já ministrou cursos e colaborou para a 
avaliação ortográfi ca do impresso, além 
de utilizar o jornal como ferramenta pe-
dagógica nas suas aulas.

Entre suas considerações afi rma que 
o Correio Lageano é o próprio retrato de 
Lages. “Sou leitora há muitos anos e para 
mim é um excelente meio de comunicação,  
o jornal nos põe a par dos fatos, ocorrên-
cias e notícias da cidade e região, além de 
informações de âmbito nacional”, comenta. 
Para o novo projeto gráfi co sua principal 
sugestão é que a redação se aproxime 
mais do ensino superior e incentive o aca-
dêmico a escrever. Este público, segundo 
ela, realiza  muitas ações voluntárias, além 
de poder contribuir com publicações. 
“Seria uma oportunidade de reconhecer 
novos talentos e, é claro, conquistar novos 

leitores, além de fazer um trabalho magis-
tral na educação”, aponta.

Destaca também a importância de 
sua utilização em sala de aula, eviden-
ciando o Lendo e Relendo, e lembrando 
que mesmo antes do programa já utili-
zava este método de ensino. “Nos anos 
90 fi z um trabalho com minhas alunas 
da pedagogia na Escola Estadual Lúcia 
Fernandes Lopes. Na época pedimos à 
direção do jornal, que nos concedeu uma 
assinatura e por alguns meses recebemos 
as edições na escola. Alunos e professo-
res trabalhavam com o jornal e foi muito 
interessante. A leitura do jornal é uma 
das tarefas mais importantes em sala de 
aula”, considera.

O elo entre jornal e educação também 
é incentivado por ela no ensino superior. 
Como leitora e professora, comenta que 
sempre dá uma atenção especial aos edi-
toriais do jornal e acompanha a evolução 
das páginas de opinião. Trabalha em sala 
de aula o editorial de diversos periódicos, 
inclusive o do Correio Lageano. 

“Sou leitora há muitos anos e para mim é um 
excelente meio de comunicação...” 

Danusia Silva



O assessor político Jáder Geissler de Moura é 
um daqueles brasileiros que não se cansam de 

aprender e valorizam tudo o que leem. Ele tem o 
hábito de recortar o que é publicado sobre  São Joa-
quim, cidade onde mora há 20 anos e o seu material 
de apoio são as páginas do Correio Lageano.  Ele 
até reconhece que alguma coisa se perde. “Venho 
fazendo um acervo histórico que tem me servido e 
com certeza servirá às minhas fi lhas, genros e netos, 
assim como pode servir a outros e já foi demonstra-
da essa possibilidade quando socorri uma estudante 
emprestando-lhe alguns ‘cadernos para suas pesqui-
sas”, destaca, ressaltando que não é atraído só por 
notícias de São Joaquim, também busca matérias 
que abordem assuntos sobre cerimonial, símbolos 
nacionais, a raça negra e a discriminação da mulher, 
genoma humano, entre outros.

Sua tesoura passa pelas páginas que dão destaque 
aos acontecimentos sociais. “Sob a batuta da coluna 
do Soleu Filho faço questão de recortar as fotos e 
notícias que saem sobre joaquinenses”, diz ele. Jáder 
conta que reconhece a sua falta de conhecimento 
em muitos assuntos, e por isso mesmo costuma se 
valer dos periódicos (sem jamais desprezar os livros 
e, modernamente, fazer um acesso à internet). “Para 
conhecer um pouco mais sobre aqueles assuntos que 
já detenho algum conhecimento ou para conhecer os 
que ainda são desconhecidos, e assim poder formar 
minha opinião e alimentar minhas verdades. Neste 
sentido há muito tempo venho me valendo do Cor-
reio Lageano para tomar conhecimento dos aconte-
cimentos e descobrir as particularidades da região 
que escolhi para viver”, explica. O assessor disse que 
fi cou feliz em poder parabenizar o Correio Lageano 
pelo transcurso de seus 70 anos. “O que faço através 
de todos vocês, que todos os dias trazem até nossos 
lares ou locais de trabalho as notícias da região e do 
Estado”, argumenta, observando que muitos persona-
gens políticos, pessoas comuns e fatos marcantes são 
alvos de sua garimpagem.

Ele coleciona matérias do Correio Lageano
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Segundo Jáder, o Correio Lageano  segue 
cumprindo seu objetivo, preenchendo 
as vidas das pessoas com preciosas 
informações. “Contribuindo na formação de 
nossas opiniões, além de gerar emprego e 
renda, o que não podemos esquecer. Por 
tudo isso, e com certeza tantas outras razões 
que deixei de salientar, é que parabenizo 
o Correio Lageano e seus abnegados 
colaboradores”.

O Correio Lageano é o 
     jornal nosso de cada dia

A relação da professora Teresa Setti de 
Liz com o Correio Lageano ultrapassa 
os limites da leitura. Ela demonstra um 
grande carinho ao falar do jornal que 
considera como “nosso”. Aos 71 anos, 
a revisora gaúcha, de coração lageano, 
fi cou ainda mais ligada ao Correio, depois 
de fazer a revisão gramatical do livro que 
conta a história de José Paschoal Baggio. 
“Com o livro tomei conhecimento de 
muitos fatos e, sinceramente, creio que 
não só em Lages, mas em qualquer outro 

lugar, é bastante difícil encontrar uma 
pessoa que tenha feito tanto; 
tão dinâmica e tão empreende-

dora quanto ele”. 
Há muitos anos o jornal passou 

a fazer parte do seu dia-a-dia, 
ela não sabe precisar, mas enfa-

tiza que, desde então, não passa 
um dia sem a leitura. Admite que, 

quando pega uma publicação como 
o Correio Lageano, costuma ler 
até os classifi cados. “Quando não 
tenho tempo leio as manchetes, 

a contracapa, que sempre traz 
alguma matéria interessante e a 
página que traz a agenda e datas 
do dia”, destaca, completando 
que gosta de acompanhar o que 

dizem os colunistas. “Leio a refl e-

xão do dia, algumas eu uso nas minhas 
aulas, há necessidade também de buscar 
outros valores, não apenas o que é mate-
rial, econômico e social”, afi rma. 
Como professora de Português e revisora 
é natural que veja o jornal mais critica-
mente. Ela comenta que nas publicações 
jornalísticas, de jornais e revistas, é co-
mum ocorrerem falhas. “Houve uma épo-
ca em que realmente o Correio Lageano 
estava apresentando muitas falhas, hoje 
não, lógico que ainda uma coisa ou outra 
passa, mas o trabalho de revisão de um 
jornal diário é feito de forma muito rápi-
da, e a revisão é um trabalho que exige 
inúmeras leituras para que fi que perfeita”, 
defi ne.
Ao longo dos anos o jornal publicou 
inúmeras reportagens que chamaram a 
atenção de Teresa e tantos outros leitores. 
Histórias que emocionaram e problemas 
que indignaram, mas a professora prefere 
destacar os projetos que, segundo ela, 
são essenciais para a comunidade: o Ca-
rahá de Cara Nova e o Lendo e Relendo. 
“Acho fundamental que as crianças se 
habituem a ler o jornal, não tenho mais 
alfabetização, mesmo assim utilizo o Cor-
reio Lageano nas minhas aulas; o jornal é 
muito bom por estar sempre buscando in-
formações, inclusive junto da população”.

     jornal nosso de cada dia
A relação da professora Teresa Setti de 
Liz com o Correio Lageano ultrapassa 
os limites da leitura. Ela demonstra um 
grande carinho ao falar do jornal que 
considera como “nosso”. Aos 71 anos, 
a revisora gaúcha, de coração lageano, 
fi cou ainda mais ligada ao Correio, depois 
de fazer a revisão gramatical do livro que 
conta a história de José Paschoal Baggio. 
“Com o livro tomei conhecimento de 
muitos fatos e, sinceramente, creio que 
não só em Lages, mas em qualquer outro 

lugar, é bastante difícil encontrar uma 

ela não sabe precisar, mas enfa-
tiza que, desde então, não passa 

um dia sem a leitura. Admite que, 
quando pega uma publicação como 

o Correio Lageano, costuma ler 
até os classifi cados. “Quando não 
tenho tempo leio as manchetes, 

que gosta de acompanhar o que 
dizem os colunistas. “Leio a refl e-

O Correio Lageano faz 
parte do dia-a-dia de 
Teresa Setti de Liz



É o leitor fazendo o Correio Lageano
O conteúdo publicado por 

um jornal deve sempre 
estar alinhado com os inte-
resses de seus leitores. Conter 
assuntos que realmente sejam 
importantes para a vida das 
pessoas. Com essa proposta 
o Correio Lageano criou em 
2008 seu Conselho do Leitor. 

O Conselho já é utilizado 
há anos por grandes jornais 
de vários países e consiste em 
ferramenta importante para o 
aprimoramento do conteúdo 
veiculado. Ele 
permite uma 
interatividade 
direta entre a 
produção do jor-
nal e seu leitor.

Com essa 
atitude, o CL 
abre suas portas 
para as suges-
tões e críticas da sociedade. 
Reforça seu compromisso de 
ser parceiro da comunidade, 
por meio da informação, tra-
balhando para o desenvolvi-
mento econômico e social da 
região.

Além das próprias opini-
ões, os conselheiros são pesso-
as que fazem parte de várias 
camadas da sociedade e tam-
bém trazem até o Correio La-
geano as ideias e sugestões de 

seus círculos sociais. Ou seja, 
por meio de mediadores, cen-
tenas de pessoas contribuem 
para compor o conteúdo do 
Correio Lageano. 

As pessoas que fazem par-
te do Conselho do Leitor têm 
papel fundamental nesse pro-
cesso (conheça os conselheiros 
no site: www.correiolageano.
com.br) Via e-mail ou nas reu-
niões, elas apontam direções e 
necessidades. O resultado des-
sa parceria pode ser percebido 

no dia-a-dia nas 
páginas do jornal. 
Algumas sugestões 
resultaram em 
grandes reporta-
gens traduzidas em 
séries de matérias. 
Uma delas foi a 
sobre o trânsito da 
cidade de Lages, 

publicada em 2008 ou sobre o 
atendimento na área da saúde 
publicada em 2009.

Com 70 anos de existên-
cia, o Correio Lageano pros-
segue na busca permanente de 
oferecer um jornal atualizado, 
moderno, imparcial e com-
prometido com a Serra Cata-
rinense. Sem a contribuição 
direta dos leitores, certamente 
não conseguiríamos atingir 
nossos objetivos.

Os conselheiros opinam sobre o conteúdo do Correio 
Lageano, por e-mail ou nas reuniões realizadas 
mensalmente na sede do jornal, a exemplo da 
registrada na fotografia acima.
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Ex-colaboradora relembra o CL
No ano de aniversário de 

70 anos do Correio Lagea-
no, a escritora Arlene Córdova 
Lisboa (71) reencontrou La-
ges. Foi um encontro cheio de 
emoção. Há 25 anos sem ver 
o município onde nasceu, sen-
tiu profunda tristeza ao não 
identifi car o Centro da cidade 
como aquele de mais de duas 
décadas.  

No passeio pelas ruas cen-
trais, lembrou do pai Artur 
Lisboa e dos tios no Calçadão 
da Praça João Costa. “Eu que-
ria matar a saudade daquelas 
ruas, do centro antigo, quando 
eu vi que aquilo o vento levou, 
fi quei paralisada”, disse emo-
cionada. Chocada com o tur-
bilhão de emoções, comentou 
com um primo médico e teve 
uma revelação. “Ele vê as coi-
sas sob uma ótica mais técnica, 
explicou que é por causa disso 
que eu passei por esses trans-
tornos emocionais. Na Europa 
o centro das cidades não mu-

dam. Florianópolis também 
não, desde que eu tinha 18 
anos vou lá e o centro histórico 
é igual”, frisa. Ela também se 
comoveu ao chegar na avenida 
Marechal Floriano, local onde 
morava. “Entrei em parafuso”.  

A experiência que teve, Ar-
lene só conseguirá descrever 
com letras em um papel. “Tal-
vez assim possa fazer as pes-
soas entenderem o que senti”, 
argumenta.  Depois que casou 
e foi morar na Capital catari-
nense, Arlene visitava a sua 
mãe (falecida), em Lages, mas 
não prestava atenção nas mu-
danças na arquitetura. “Agora 
vejo um mundo novo”, admite. 
Cheia de saudade daquele 
tempo, admitiu que teve medo 
de retornar a Lages. “Queria 
reunir condições emocionais 
para vir aqui e visitar minha 
prima  Geni Córdova Chaves 
e, apesar dessa diferença his-
tórica, vi uma cidade bonita e 
desenvolvida”, defi ne.

Na visita ao Correio Lagea-
no, no mês de setembro, Arlene 
revelou que, na década de 70, 
foi colunista de literatura no 
diário. “Foram cinco anos, não 
era só literatura, abordava as-
suntos gerais e também publi-
cava contos e crônicas”, conta. 
De família tradicional, logo se 
destacou como intelectual. Pri-
ma em segundo grau de Nereu 
Ramos, nasceu em Capão Alto, 
numa fazenda na divisa com o 
Rio Grande do Sul. 

Em um determinado período 
foi colunista em dois jornais ao 
mesmo tempo. Além do Correio 
Lageano também escrevia para 
o jornal Gazeta, que era visto 
como comunista. “O Gazeta 
não tinha registro, e eu, inclusi-
ve, por conta disso, fui agredida 
verbalmente na rua”, lembra. 
No CL mantinha uma linha 
conservadora. 

Sobre a atualidade defi niu: 
“O jornal não é mais o mesmo, 
tanto no papel como na estru-
tura física e de colaboradores”, 
diz. Há 10 anos não lia o diário 
da Serra. “Eu queria resgatar a 
minha saudade, mas é algo que 
tenho somente dentro de mim, 
pois as coisas mudam”, fi naliza.

Reencontro 
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“Na minha cabeça tinha uma imagem 
do centro da cidade, imaginava 
alguma transformação, mas não que 
estivesse tão diferente”
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O Correio Lageano chega aos 70 
anos aliando duas coisas que 

são fundamentais para um jornal, 
especialmente nesses tempos de tan-
ta turbulência: a identidade com seu 
público e a capacidade de não apenas 
acompanhar as mudanças que caracte-
rizam nossa época, como proporcionar 
aos seus leitores as informações ne-
cessárias para que eles próprios sejam 
capazes de tomar com autonomia as 
decisões que lhes dizem respeito.

Em todo o mundo, a imprensa 
vive o maior desafi o de sua história. 
A questão vai muito além da mera 
substituição do papel pelos meios 
eletrônicos. As empresas jornalísticas 
que não entenderem isso estão con-
denadas ao desaparecimento. Não é o 
caso do Correio Lageano.

Não existe sociedade desenvolvi-
da sem jornalismo vigoroso. Para que 
ambos subsistam, é indispensável que 
o jornal que atende a uma comunida-
de específi ca renove constantemente 
os laços com seu público. Trata-se de 
trazer o Brasil e o mundo para perto 
dos leitores, mas também, e princi-
palmente, de expressar as questões 
locais com fi delidade aos fatos e res-
ponsabilidade na análise – tudo isso 
fazendo parte da própria vida local. 
Esse fenômeno, chamado por alguns 

de hiperlocalismo, é apontado como o 
novo papel do jornal, se me permitem 
o duplo sentido da expressão.

Na ANJ procuramos acompanhar 
e apoiar as ações dos jornais associa-
dos nesse sentido e é com satisfação 
que afi rmo que o Correio Lageano 
está no caminho certo, o que demons-
tram iniciativas como o Conselho do 
Leitor e o programa Lendo e Relendo.

Atingir a maturidade, neste ce-
nário, signifi ca ter conquistado a 
confi ança da comunidade. O Correio 
Lageano faz parte da Associação 
Nacional de Jornais desde 1996, e 
tem demonstrado que conhece seus 
leitores e que procura lhes oferecer 
um produto de qualidade, fi ltrando 
com objetividade o que acontece no 
Brasil e no mundo - e, principalmen-
te, colocando o cidadão da Serra 
Catarinense perto dos fatos de sua 
região. O jornal que sabe fazer isso  
estará sempre presente, em qualquer 
plataforma. 

Em nome da ANJ, parabenizo o 
Correio Lageano e seus leitores pelos 
70 anos de vida, na certeza de que 
seguirá cumprindo o papel do jornal - 
seja pela via impressa ou pela digital. 

Ricardo Pedreira, diretor executivo da 

Associação Nacional de Jornais

CL é um jornal maduro e sempre renovado

Para Ricardo Pedreira, da ANJ, o 
Correio Lageano está no caminho 
certo, o Conselho do Leitor e 
o Programa Lendo e Relendo 
demonstram isso



Responsabilidade Social

“Por acreditar num mundo 
mais justo fazemos um tra-

balho sério, transparente e parti-
cipativo. O Instituto José Paschoal 
Bag gio foi criado para realizar 
estas tarefas junto à comunida-
de da Serra Catarinense, pois a 
exemplo do que já  ocorre com o 
Correio Lageano, as atividades do 
instituto visam o bem comum de 
uma sociedade que pode ter um fu-
turo brilhante. Se depender de nós, 
faremos a nossa parte”, comenta a 
coordenadora do Programa Lendo 
e Relendo e Instituto José Paschoal 
Baggio, Edite Moraes, sobre a fun-
ção do instituto.

Ela  destaca que o instituto 

surgiu em 2007 para continuar a 
obra iniciada por José Paschoal 
Baggio. Ele sempre trabalhou pe-
la Serra Catarinense. O instituto 
se tornou um instrumento para 
viabilizar as ações de desenvolvi-
mento, promoção do empreende-
dorismo por meio de iniciativas 
sociais, culturais, educacionais, 
de preservação do meio ambien-
te, entre tantas outras atividades. 
Além de incentivar projetos nas 
diferentes áreas da sociedade, o 
Instituto José Paschoal Baggio, 
uma instituição sem fi ns lucrati-
vos, é uma ferramenta usada pa-
ra realizar ações de responsabili-
dade social do Correio Lageano.

Homenagear quem contribui para 
o desenvolvimento regional é sem dú-
vida uma forma de incentivar o cresci-
mento de toda a sociedade. Pensando 
assim o Correio Lageano criou o Prê-
mio Empreendedor. A sua primeira 
edição aconteceu em 1999, para come-
morar os 60 anos do Correio Lageano. 
Em 2001, o Prêmio passou a cha-
mar-se José Paschoal Bag-
gio em homenagem (in 
memoriam) ao empresá-
rio que foi um dos prin-
cipais empreendedores 
da Serra Catarinense. 

Passados estes anos, 
o prêmio se consolidou 
como um dos mais im-
portantes do setor, 
sendo prestigiado com 
presenças de destaque 
e por autoridades de 
diferentes níveis. “Ao entregar este 
prêmio estamos homenageando as em-
presas que realmente estão contribuin-
do para o desenvolvimento regional, 
fato que sempre norteou a trajetória 

de trabalho de José Paschoal Bag  gio”, 
comenta a diretora do Correio Lagea-
no, Isabel Baggio.

Todas as empresas recolhem Impos-
to Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços - ICMS. Parte desse imposto, 
25%, retorna ao município e recebe o 
nome de ICMS adicionado. É com base 

nesse retorno que as empre-
sas são escolhidas para 
receber o prêmio. 

Paralelamente o 
Prêmio Empreendedor 
contempla ainda cinco 
empresas escolhidas 
devido ao alto grau 

de profi ssionalismo e 
empreendedorismo de 

seus diretores. “São 
empresas e entida-
des que colaboram 
para o crescimento 

regional e que justifi cam esta homena-
gem”, explica Isabel.

A entrega do prêmio conta com o 
apoio da Prefeitura de Lages e de vá-
rias entidades empresariais.

O trabalho do seu 
Baggio continua

Dois anos de atividades

19 • RESPONSABILIDADE SOCIAL  www.correiolageano.com.br
• SERRA CATARINENSE • QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2009

Em 2001, o Prêmio passou a cha-
mar-se José Paschoal Bag-

o prêmio se consolidou 

nesse retorno que as empre-
sas são escolhidas para 
receber o prêmio. 

Prêmio Empreendedor 
contempla ainda cinco 
empresas escolhidas 
devido ao alto grau 

de profi ssionalismo e 
empreendedorismo de 



Lendo e Relendo forma muito mais 
que leitores, estimula a cidadania

Mutirão está desde o início
A Escola Mutirão é uma das seis unidades escolares que abraçaram 
o Projeto Lendo e Relendo no primeiro ano de atividades, em 2004. 
Além da Mutirão, os Colégios Santa Rosa, Bom Jesus, Suzana Albino 
França, Cora Batalha e Belizária Rodrigues também apostaram no 
desafi o. A Mutirão, que fi ca no bairro Habitação, conta com 752 alunos 
do 1º ao nono ano e trabalham com o jornal alunos do 4º ao nono ano, 
atingindo quase 400 alunos. O  Correio Lageano é utilizado em todas 
as disciplinas e de várias formas como recortes, produção de textos, 
pesquisa, colagem e principalmente leitura.

Mutirão, Joaquim Henriques, Frei 
Bernardino,  Egídio Baraúna, 
Ondina Neves Bleyer, Belizária 
Rodrigues, Suzana Albino,  Aline 
Giovana – Caic Irmã Dulce, Vidal 
Ramos, Cora Batalha, Irmandade,  
Fausta Rath, Dom Daniel, Penha, 
Lupércio, Ceim Filhos dos Fun-
cionários, Alam, Belisário Ramos, 
Izidoro Marin, Sesi, Senac, Sesc, 
Escola Lages (Industrial), Elza 
Deeke (Otacílio Costa), AMA, 
João Paulo I (Correia Pinto), Ma-
rechal Rondon (Otacílio Costa), 
Aprender Brincando, Bom Jesus, 
Santa Rosa e Apae.
SDR - região de São Joaquim 
- Manoel Cruz, São José, Ary 
de Souza Borges, Rocha Pombo, 
Adolfo José Martins, Alexandre 
de Gusmão, Djalma Bento, Mano-
el Dutra Bessa, Araújo Figueiredo 
e Manoel Pereira de Medeiros. 

A professora Adriana Saliba Bue-
no trabalha com 24 alunos do 4º 
ano 3 da Escola Mutirão e explora 
o jornal em diferentes atividades. 
Notícias de cotidiano e atualidade 
que envolvam a comunidade e o 
esporte, entre outras, são pautas 
na sala de aula. “Movimentou 
a turma. Eles começaram a se 
interessar mais pela leitura e a 
interpretação dos textos melhorou 
sensivelmente, a espontaneidade e 
a oralidade fi caram mais afi nadas”, 
conta a educadora.

Escolas que fa-
zem parte do 
Lendo e Relendo

Parceiros
Para assegurar que todas as escolas 

que procuram a coordenação do proje-
to sejam atendidas com a mesma aten-
ção dada as que já o integram, é preci-
so oferecer uma estrutura adequada. 
É aí que se destaca a importância dos 
parceiros, que estão no programa des-
de o início das atividades. Os parceiros 
do Programa Lendo e Relendo são: 
Sesi, Sesc, Tractebel, Baesa, Binotto, 
prefeitura de Lages, SDR-São Joaquim 
(gerência de Educação) e Kimberly-
Clark Brasil.

O Programa Lendo e Relendo nasceu em 18 de agos-O Programa Lendo e Relendo nasceu em 18 de agos-O to de 2004 com a fi nalidade de integrar o Correio O to de 2004 com a fi nalidade de integrar o Correio O 
Lageano na sala de aula como ferramenta pedagógica. 
Além de formar leitores, sua utilização amplia o acesso 
às informações da realidade regional e propõe uma dis-
cussão abrangente.  Atualmente,  41 unidades escolares 
são atendidas em nove municípios da Serra Catarinense 
e mais de 15 mil estudantes são atendidos. Mais de 40 
escolas  aguardam para fazer parte do programa. A ge-
rente executiva do Instituto José Paschoal Baggio e co-
ordenadora do Lendo e Relendo, Edite Moraes, explica 
que nos últimos cinco anos o programa tem incentivado 
a leitura na convicção de que a educação é a garantia de 
sucesso em qualquer realização. Disse ainda que o pro-
grama cria vínculo com educadores e educandos, possi-
bilitando resultados positivos na área do conhecimento 
e principalmente tem trabalhado valores em leituras crí-
ticas vivenciadas por meio dos textos jornalísticos. “Por 
isso apostamos em ações que fortaleçam uma renova-
ção didática pedagógica”, assegura a coordenadora, 
lembrando que as ações que levam o nome do programa 
são muitas e cada vez mais abrangentes. E é por meio 
das ações como o Lendo e Relendo no Parque, Mara-
tona do Conhecimento, Desafi o Literário e Separando 
Sílabas, que o Lendo e Relendo conquista mais escolas e 
atrai mais leitores.  Ela destaca que o programa também 
lançou o 1º Festival de Atletismo e tem ações de cunho 
social e cidadania como:  “Plante uma consciência. Co-
lha uma vida”, desenvolvido pelo Instituto Paternidade 
Responsável, e a Semana da Pátria. Neste ano, cele-
brando a educação, a cidadania e o patriotismo desfi lou 
pelas escolas Belizária Rodrigues e Mutirão.  Ao com-
pletar cinco anos de atividades, o Lendo e Relendo ren-
deu ao Correio Lageano o Prêmio Empresa Cidadã da 
ADVB/SC. O prêmio é concedido às empresas que rea-
lizam relevante trabalho social.
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Com base no conteúdo do CL, os alunos 
realizam vários trabalhos em sala de aula



Promovido pelo Instituto Jo-
sé Paschoal Baggio e pelo 

Correio Lageano, o “Lendo e 
Relendo no Parque” incentiva 
não só a leitura, mas também a 
recreação e principalmente 
é um convite para comemo-
rar o aniversário do progra-
ma. Este ano, o Parque de 
Exposições Conta Dinheiro 
mais uma vez fi cou peque-
no para acolher as mais de 
7.000 pessoas. A criançada 
se divertiu muito nos inúmeros 
brinquedos, apresentações e 

exposições. Filas de ônibus na 
entrada do Parque já mostravam 
que o número de participantes 
seria superior ao das edições 
anteriores. Professores se organi-

zaram para passar a tarde 
com os estudantes. Tenta-
ram também organizar as 
fi las para o cachorro-quen-
te, pipoca, refrigerante, 
água  e bolo, mas a crian-
çada tinha pressa e queria 
voltar a brincar. Com tan-

tas opções, ninguém queria fi car 
parado. 
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Trinta componentes se distri-
buíram em diferentes coreogra-

fi as do professor Anderson da 
Costa, na apresentação de Street 

Dance da Escola Juscelino Ku-
bitscheck de Oliveira, do bairro 
Santa Maria.  Emilie Lins Vieira 
(8) disse que não tem vergonha 
de se apresentar. No grupo foi 

uma das mais empolgadas. 

O são-paulino Alisson dos 
Santos (6) estuda na Escola 
Fausta Rath e foi uma das 
crianças que desfrutou dos 
brinquedos. Logo na che-
gada brincou na piscina de 
bolinhas, mas de olho nos 
outros brinquedos. 

A cadeirante Viviane Apa-
recida de Jesus (13) estuda 

no oitavo ano na Escola Jo-
aquim Henriques, no bairro 

Centenário e fi cou encantada 
com a grandiosidade da festa. 

“Tinha uma imagem, mas 
não sabia que tinha tantas 

opções”, conta a garota, lem-
brando que quis vir em outras 
edições, mas a antiga cadeira 

não lhe dava mobilidade. 

Evento reúne mais de 7 
mil pessoas no parque



O rio Carahá corta a cidade e poderia ser um cartão-
postal de Lages. Mas os anos de degradação fi zeram 

com se tornasse um problema. Atualmente está em fase de 
recuperação, ainda longe do ideal, mas melhor do que foi 
há alguns anos. “Resolvemos alguns problemas que melho-
raram a vida da comunidade, em relação às inundações”, 
explica Katja Volkert, engenheira agrônoma, especiali-
zada em educação, direito e gestão em desenvolvimento 
ambiental. A falta de conscientização da população, que 
joga lixo nas ruas e faz do rio um depósito de dejetos é o 
principal problema. É nessa função de conscientização que 
o Correio Lageano contribuiu com o Programa Carahá de 
Cara Nova. 
Katja revela que mais da metade do esgoto de Lages vai 
para o Carahá. Mas isso pode ser reduzido, a intenção é 
em cinco anos chegar à média nacional de 44% de tra-
tamento de esgoto. Para chegar a esse percentual será 
preciso ampliar a rede de esgoto e concluir a estação de 
tratamento, no bairro Caça e Tiro. As secretarias muni-
cipais de Meio Ambiente e Águas e Saneamento, mais a 
Procuradoria Geral do Município assinaram uma carta de 
intenções que foi encaminhada ao Ministério Público, onde 
foram estabelecidos prazos para cada uma das etapas, até 
o término de cinco anos. Com isso, a próxima adminis-
tração municipal terá de cumprir esse acordo. “Isso leva 
tempo, mas vai melhorar muito  a qualidade da água no rio 
Carahá”, acredita.
Todas essas ações foram benefi ciadas pela iniciativa do 
Jornal  criar o Carahá de Cara Nova. “O Correio Lageano 
contribuiu muito, porque a educação ambiental tem que ser 
contínua para atingir a nova geração. No futuro veremos 
os resultados”, destaca Katja.
Os meios de comunicação são fundamentais, não basta 
fazer uma campanha se não tiver a continuidade. “Porque 
as pessoas se empolgam no início, depois vão esquecendo, 
mas as campanhas são fundamentais”, afi rma, salientando 
que o Correio Lageano é um grande parceiro, e tem levado 
conhecimento às escolas públicas e privadas. “É a educa-
ção atingindo a base”.

O programa Carahá de Cara Nova concedeu o selo de “Escola Protetora 
do Meio Ambiente” à Escola Professor Egídio Baraúna, no bairro 
Araucária.  A comunidade, alunos, pais, professores e funcionários 
desenvolvem ações de preservação do meio ambiente há mais de 
um ano. A escola recebeu um jardim, uma horta e uma estufa de 
hortaliças e árvores frutíferas nativas. O mutirão de limpeza, com ajuda 
de moradores, ajudou a coletar 800 quilos de materiais recicláveis e o 
lucro da venda pagou parte dos investimentos. “Hoje a escola toda é 
modelo de educação ambiental”, acredita Edite Moraes, coordenadora 
do programa.  

CL sai em defesa 
do meio ambiente 
com o Carahá de 
Cara Nova
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Arte: Lageanos sabem fazer arte, seja 
no palco ou na rua. São oito grupos 
de teatro na cidade com dezenas de 
pessoas. E o público acompanha e se 
emociona com as apresentações. 

Projetos

  Redescobrindo as belezas da cidade 

Valorizar o que Lages tem de melhor, deixar 
um pouco o lado crítico, tão peculiar do 

jornalismo, para destacar as belezas, foi o dife-
rencial do caderno 241 Razões para se viver em 
Lages do Correio Lageano em parceria com a 
prefeitura municipal, que teve como principal 
objetivo comemorar o aniversário da cidade. 
E em seis fascículos encontramos 241 motivos 
para viver na principal cidade da Serra Cata-
rinense. O projeto acabou se tornando um rico 
material de divulgação turística de Lages.

Os 241 anos de Lages foram comemorados 
pelo Correio Lageano e Prefeitura de Lages de 
forma inovadora e criativa. Mostrou os bons 
motivos para se viver na cidade. Gastronomia, 
esporte, cultura, lazer e belas paisagens foram 
destaques em 241 páginas divididas em quatro 
fascículos. Um material completo de informa-
ções com belas fotos, que serve de acervo histó-
rico e guia turístico de Lages.   

O atual secretário municipal de Turismo, 
Mário Hoeller, confi rma que o projeto 241 foi 
uma iniciativa que contribuiu para o desenvol-
vimento do marketing turístico. Mas destaca 
que Lages tem mil bons motivos para ser esco-
lhida para se viver.  “O 241 é um bom trabalho, 
inclusive presenteei turistas alemães com os fas-
cículos, eu não era secretário na época”, explica 
Mário, completando que todo o material de 
divulgação de Lages pode ser usado pela prefei-
tura para incentivar e fortalecer o turismo.

Hoeller assumiu em 2009, primeiro ano em 
que a cidade tem uma Secretaria de Turismo, e 
afi rmou que a tendência é fortalecer o turismo 
na região. “Tenho coisas pontuais a fazer, mas 
uma coisa está clara, neste setor não se faz 
nada sozinho”, comentou. Além disso, garante 
que Lages está sendo divulgada em feiras e 
encontros do setor. Em setembro uma comi-
tiva acompanhou o secretário num evento de 
gastronomia, em Petrópolis, no Estado do Rio 
de Janeiro, organizado pelo Sebrae, e também 
visitou o Consulado Italiano em Curitiba, para 
fi rmar uma parceria. “E não perdemos uma 
reunião do Conselho da Serra de Turismo, 
nosso principal objetivo é estruturar o setor”, 
admite.

Catedral Diocesana: O 
início da construção foi 

em 1912, mas só foi 
inaugurada em 1921. 

Pecuaristas e fazendeiros 
colaboraram para que esse 
símbolo de fé dos lageanos 

saísse do chão. 
Tranquilidade: Lages é 
uma cidade onde as 
pessoas se reúnem no 
calçadão da praça João 
Costa, em pleno centro, 
para um bate-papo. Com 
segurança, crianças 
e idosos aproveitam 
momentos de lazer ao ar 
livre      (foto acima)
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241 Razões para Viver em Lages



População tem voz e vez no Correio
Nestas sete décadas, o Cor-

reio Lageano sempre de-
fendeu soluções para os proble-
mas e os anseios da população. 
Em duas oportunidades isso 
fi cou ainda mais evidente, com 
edições  especiais voltadas para 
os bairros. Nos anos de 1997 e 
1998 foi publicado o Bairros de 
Lages e em 2003 e 2004 o CL 
Comunidade. Ambos tiveram 
os mesmos objetivos: contar a 
história de Lages, dar espaço 
para reivindicações e especial-
mente mostrar o que tem de 
positivo nessas comunidades.  

Muitos dos bairros eram 
desconhecidos da maioria, es-
pecialmente os mais distantes, 
como o Nossa Senhora Apare-
cida e o Jardim Celina (acesso 
Norte), CDL (trevo para Cor-
reia Pinto), Chapada (acesso 
BR-282), Cruz de Malta (na re-
gião do bairro Santa Catarina) 
e Vista Alegre (BR-282 sentido 
São José do Cerrito). Foram 
muitas histórias e curiosidades, 
como a do bairro Renato Vieira 
Valente (BR-282 saída para 
Florianópolis) que só é conheci-
do como Bates.

Em 1998 havia a expec-
tativa de que os loteamentos 
Cristal (faz parte do Tributo), 

São Vicente (integra o São Se-
bastião), Gralha Azul (faz par-
te do Petrópolis) e Cícero Reis 
(do Universitário) passassem à 
condição de bairros, mas isso 
ainda não aconteceu. Segundo 
a Secretaria Municipal de Pla-
nejamento (Seplan), para um 
loteamento se tornar bairro a 
iniciativa tem de partir da co-
munidade. “Para ter força, ex-
pressão na hora de reivindicar, 
quanto maior a comunidade 
melhor”, acredita o funcionário 
da secretaria Clodoveu Agosti-
nho Righez. E para uma cidade 
com 161.583 habitantes (Censo 
de 2007), 83 bairros é um nú-
mero elevado. 

Em 1997 os moradores 
dos bairros Bela Vista e Pró-
Morar pediam que a rua Sete 
de Setembro (começa ao lado 
do Pronto-Atendimento Tito 
Bianchini bairro Brusque), 
que acabava no Santa Hele-
na, seguisse até a rua Aristeu 
Rodolfo. O caderno Bairros 
de Lages ajudou as pessoas 
a explicarem a necessidade 
da obra. Hoje a rua existe, 
e é o principal acesso dos 
moradores dos bairros Bela 
Vista e Pró-Morar ao Centro 
de Lages. 

Bairro Dom Daniel recebeu esse nome 
em função da fundação da Escola 
Reunida Dom Daniel, que hoje é a 
municipal Dom Daniel Hostin. 

O bairro Gethal recebeu essa 
denominação porque havia uma 
madeireira no local que tinha esse nome, 
quando ainda pertencia ao bairro vizinho 
Conta Dinheiro.

A falta de água deu o nome ao bairro 
Restinga Seca. Ainda mantém a 
característica rural. O acesso ao local 
é pela avenida Juscelino Kubitscheck 
(acesso Norte)

Herdeiros da família de Nereu Ramos 
começaram, na década de  60, o 
loteamento - que fazia parte do bairro 
Triângulo -  e que hoje é o bairro Santo 
Antônio.

O bairro “da Várzea”, como é chamado 
pelos moradores, recebeu esse nome por 
ficar próximo aos rios Caveiras, Carahá e 
Ponte Grande. A primeira família chegou 
em 1925.

A rua Sete de Setembro, em 
1997, foi destaque no “Bairros 
de Lages”; a parte do Santa 
Helena ao Bela Vista não 
existia.
Hoje pavimentada, a rua Sete 
de Setembro é o principal 
acesso do Centro aos bairros 
Bela Vista e Pró-Morar
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CL Comunidade 

Saiba como surgiram
os nomes de alguns 
bairros de Lages 

A elaboração do CL 
Comunidade exigiu 
dezenas de entrevistas e 
muita pesquisa. Até hoje 
o material é considerado 
uma das principais 
referências quando o 
assunto é bairros de 
Lages.



Seis anos depois do CL Comunidade, vol-
tamos ao bairro Chapada para reencon-

trar Hercílio Melegari (68). Descobrimos que 
a Olaria, que funcionava em 2003 quando 
ele nos concedeu uma entrevista, não existe 
mais. Há dois anos, só restam lembranças 
e um barracão que será demolido. Os altos 
valores pagos de IPTU na propriedade de-
terminaram a atitude. “O que deve perma-
necer são as duas chaminés, que são marco 
da nossa história e que espero 
que seja perpétuo”, revela. 

Hercílio guarda uma mágoa, 
que os olhos azuis não con-
seguem esconder.  Olha para 
o barracão da antiga Olaria e 
vê a correria de outrora. “Os 
fantasmas do passado acom-
panham a gente, cada vez que 
chego perto do barracão tenho lembranças 
fortes, e sinto tristeza ao olhar tudo inativo, 
ver um lugar que trabalhou a todo o vapor; 
tenho mágoa, mas não deu mais para tocar a 
olaria”, lamenta.

Os problemas que fizeram a fábrica fe-
char já eram destacados por ele na primeira 
reportagem. O custo alto para os insumos e 
os impostos que não paravam de aumentar. 
“Para a gente explorar a matéria-prima, a 
argila, começamos a pagar duplo imposto, 
um para extrair a matéria outro para a 
produção, pagávamos outro para a Fatma, 

um para a prefeitura, além do alvará de fun-
cionamento”, aponta. A soma de tudo isso, 
mais a energia, o cavaco para os fornos gera-
va uma despesa grande que tornou inviável 
a continuidade da atividade. E teve mais: “O 
Ministério Público nos botou na parede, ou 
nos regularizávamos ou parávamos, e infe-
lizmente tivemos de parar”, recorda. 

A Olaria Melegari, fundada pelo patriarca 
o descendente de italianos Guilherme Me-

legari, foi uma das últimas, das 12 
existentes em Lages, a parar. Atu-
almente a propriedade é usada para 
fabricar artefatos de cimento. 

Hercílio tem quase a idade do 
Correio Lageano, chegou em Lages 
ainda criança. Na metade da década 
de 40 a família se instalou no bairro 
da Penha e em 1954 fixou raízes no 

Chapada.  
Ainda na entrevista do CL Comunida-

de, Melegari contava que havia vontade da 
comunidade em se organizar e ter uma As-
sociação de Moradores, mas até hoje ainda 
não há a entidade. Ele destaca como principal 
função de um  jornal a de ajudar a preservar 
a história de um povo. “Acho interessante o 
trabalho do Correio Lageano, porque tem a 
função de manter na memória algo que já fez 
parte de um todo, da história de Lages; o que 
eu estou dizendo sobre a história da olaria foi 
exatamente o que aconteceu”. 

Olaria ficou na lembrança 
e nas páginas do CL
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Destaque para as ações empreendedoras

No início de 2006 o Correio La-
geano desenvolveu um projeto 

para destacar o desenvolvimento 
da Serra Catarinense. O trabalho 
contou com a parceria da Associa-
ção Empresarial de Lages (Acil), 
e teve como ponto de partida os 
primeiros cinco anos de atuação 
do Plano de Desenvolvimento 
Tecnológico Econômico Regional 
(PDTER), concebido pela própria 
Acil para ajudar no crescimento in-
tegrado e sustentável de toda a re-
gião. Este trabalho foi ainda o em-
brião de três outros que foram re-
alizados posteriormente pelo Cor-
reio Lageano, um sobre a força do 
setor fl orestal em Santa Catarina, 

outro abordando as perspec-
tivas do turismo na Serra 
Catarinense e um terceiro 

que falava da questão da 
preservação ambiental.

A série do Correio Lage-
ano “Serra em Desenvolvi-

mento” foi dividida em cinco 
fascículos, cada qual abordando 

um tema específi co, sempre pu-
blicados aos domingos. O primeiro 
fascículo, publicado no dia 12 de 
março, tratava da questão do setor 
madeireiro e num dos pontos de 

maior destaque ressaltava a neces-
sidade de se buscar um novo plano 
desenvolvimentista.

No segundo fascículo, publi-
cado em 19 de março de 2006, 
foi a questão do turismo na Serra 
Catarinense que ganhou destaque. 
A rica gastronomia da região como 
forma de atrair o turista, o pionei-
rismo no turismo rural e a hospi-
talidade do povo serrano foram 
alguns dos temas abordados. Já no 
terceiro fascículo, em 26 de março, 
o setor metal-mecânico da região 
foi o foco central. A fabricação de 
autopeças e de equipamentos para 
as indústrias madeireiras foram 
detalhados.

O quarto fascículo tratou de 
exemplifi car as novas tecnologias 
que estavam e estão sendo desen-
volvidas na região e como exemplo 
citou a questão da produção de 
vinhos fi nos com alta tecnologia 
e as pesquisas para o aumento 
da produtividade nas lavouras de 
alho. Por fi m, o último fascículo, 
em 9 de abril, tratou das ações de 
responsabilidade social que eram 
praticadas na região. Um exemplo 
claro são os programas de inclusão 
digital.

Serra em Desenvolvimento 

brião de três outros que foram re-
alizados posteriormente pelo Cor-
reio Lageano, um sobre a força do 
setor fl orestal em Santa Catarina, 

outro abordando as perspec-

que falava da questão da 
preservação ambiental.

ano “Serra em Desenvolvi-
mento” foi dividida em cinco 

fascículos, cada qual abordando 
um tema específi co, sempre pu-

blicados aos domingos. O primeiro 
fascículo, publicado no dia 12 de 
março, tratava da questão do setor 
madeireiro e num dos pontos de 

Nas pesquisas realizadas pelo Correio Lageano pa-
ra o Projeto Serra em Desenvolvimento, em 2006, 
percebeu-se que um dos potenciais econômicos da 
região é a exploração da pesca esportiva, aquela 
onde o turista captura o peixe e depois o devolve à 
água. Passados três anos o Arranjo Produtivo Local 
(APL) da região de São Joaquim, elenca a piscicul-
tura como uma das prioridades para desenvolver a 
região. 
Com o apoio do Governo do Estado e da Epagri, 
o projeto prevê que pequenos produtores rurais 
possam criar peixes em tanques. Quando eles atin-
girem o tamanho ideal poderão ser utilizados para 
duas fi nalidades econômicas.
A primeira é a venda direta ao consumidor. Para 
isso a Epagri já solicitou ao Ministério da Pesca Kits 
com todos os instrumentos necessários para que 
o produtor possa montar uma barraca de venda, 
atendendo a todas as necessidades sanitárias. Um 
caminhão especial que resfria o peixe também foi 
requisitado. O veículo fará a ligação abastecendo os 
pontos de venda e consolidando a cadeia produtiva.
A segunda possibilidade é utilizar os peixes para a 
pesca esportiva. Nessa modalidade os produtores 
rurais trabalharão em parceria com os hotéis e 
pousadas rurais da região. Os turistas que praticam 
pesca esportiva são exigentes. Assim, necessitam de 
infraestrutura adequada de alto padrão. A expec-
tativa é que essas atividades incrementem a renda 
dos produtores, atualmente castigados pelos fatores 
climáticos que destroem as plantações.

CL indica potencial para pesca 
que agora será explorado

No Brasil pesquisas 
apontam que em 
média o turista 
que pratica pesca 
esportiva gasta R$ 
1 mil por dia. São 
pessoas exigentes 
e que dispõem de 
recursos para viajar 
longas distâncias 
em busca de locais 
bonitos e com 
peixes agressivos
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Segmento que mudou a história do Estado
Em um trabalho que levou 

oito meses e incluiu muitas 
pesquisas na Internet e viagens 
a todas as regiões de Santa Ca-
tarina, onde o setor produtivo 
fl orestal tem destaque (como  
Caçador, Canoinhas, São 
Bento do Sul, Três Barras, São 
Pedro de Alcântara e Braço do 
Norte), o Correio Lageano fez 
um verdadeiro raio-X da cadeia 
produtiva da madeira no Esta-
do.  “A Força do Setor Florestal 
em SC” foi uma série especial 
com seis cadernos que foram 
publicados quinzenalmente. A 
abrangência e a importância do 
conteúdo desta série foram tan-
tas que jornais de cidades como 
São Bento do Sul e Caçador 
também encartaram a série em 
suas edições dominicais. Veja a 
seguir os temas abordados:

FASCÍCULO 1: “Floresta, re-
curso natural renovável”, onde 
foram abordados os conceitos 
de manejo sustentável das fl o-
restas, os remanescentes das 
fl orestas nativas e o que vem 
sendo plantado, a legislação 
que rege a atividade, alternati-
vas de atividades paralelas às 
fl orestais que podem garantir 
renda extra ao proprietário 
rural, os parques e áreas de 
conservação permanente, entre 
outros assuntos.

FASCÍCULO 2: “Histórico do 
setor”, um painel de como a ati-
vidade fl orestal começou a ser 
explorada em Santa Catarina; 
os acertos e erros do passado; 
a criação de polos regionais, 
como o de móveis no Planalto 
Norte e de papel e celulose na 
Serra Catarinense; a introdução 
de espécies não nativas para 
fi ns de fl orestas plantadas; 
enfi m, um relato histórico do 
segmento, pois não se pode me-
lhorar o futuro sem se conhecer 
o passado.

FASCÍCULO 3: “Cadeia 
produtiva”, um perfi l da 
atividade fl orestal desde 
o plantio da muda de uma 
árvore até o seu corte e 
transporte para o local 
onde a tora de madeira 
será benefi ciada. Mostra-
mos as várias fases deste 
trajeto, assim como as em-
presas envolvidas. 

FASCÍCULO 4: “Cadeia 
Produtiva segunda parte”. 
Como o produto fl orestal 
é benefi ciado em Santa 
Catarina se transforman-
do em papel, móveis e ou-
tros produtos. A vocação 
de cada região e toda a 
estrutura existente para o 
bom desenvolvimento da 
atividade.

FASCÍCULO 5: “Tecno-
logia & Diversidade”, as 
empresas que trabalham 
para oferecer máquinas 
e equipamentos para as 
indústrias da base fl ores-
tal, os cursos existentes 
no Estado para qualifi car 
a mão-de-obra do setor, 
as pesquisas que estão em 
desenvolvimento para a 
melhoria da efi ciência e 
produtividade da ativi-
dade.

FASCÍCULO 6: “Desafi os 
do Segmento”, quais os 
caminhos e alternativas 
para a indústria de base 
fl orestal catarinense am-
pliar sua importância no 
cenário econômico brasi-
leiro, os grandes desafi os 
a serem vencidos e as 
metas a serem atingidas. 
A criação de entidades 
empresariais para unir o 
setor e melhor projetar o 
futuro.
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A Força do Setor Florestal

O surgimento da maioria 
dos municípios da 
Serra Catarinense e 
do Planalto Norte tem 
ligação direta com a 
atividade madeireira, 
principalmente com a 
exploração da araucária



Região tem grande potencial a ser explorado
A fi m de traçar um perfi l do 

turismo na Serra Catari-
nense, foi elaborada uma série 
de material informativo e edu-
cativo, que registra e valoriza 
as ações e projetos que visam 
ao desenvolvimento do poten-
cial turístico da região, bem co-
mo as necessidades e as oportu-
nidades existentes na área. Ao 
mesmo tempo, a série visou ser-
vir de documento de consulta 
e orientação à comunidade em 
geral, apresentando locais de 

belezas sem iguais e que ainda 
permanecem “desconhecidos” 
do grande público.

A  série “Perspectivas do 
Turismo na Serra Catarinen-
se”, iniciada em setembro de 
2008, começou a ser produzida 
quatro meses antes e foi levada 
ao público em cinco edições 
quinzenais. Estas edições, por 
sua vez, tratavam de temas es-
pecífi cos, e o primeiro fascículo 
trouxe um breve histórico do 
desenvolvimento do turismo no 

mundo, uma defi nição do que 
vem a ser a chamada indústria 
sem chaminés. 

No segundo fascículo foram 
apresentados os projetos e a 
infraestrutura existentes na re-
gião com vistas ao crescimento 
da atividade. As carências e en-
traves para um melhor aprovei-
tamento do potencial existente 
igualmente foram abordados. Já 
o terceiro fascículo mostrou ao 
público o que existe em termos 
de Turismo Rural na região que 

possui o título de capital nacio-
nal desta atividade, assim como 
todos os encantos de sua rica e 
deliciosa gastronomia.

O quarto fascículo demons-
trou o potencial de um dos 
segmentos do setor turístico 
que mais cresce na Serra Cata-
rinense, o turismo de aventura, 
aliado ao ecológico. O caderno 
trouxe ainda os empreendimen-
tos ligados ao setor do turismo 
religioso, um forte atrativo re-
gional existente.

A série terminou com uma 
edição voltada a toda a poten-
cialidade do turismo que explo-
ra as águas. São cachoeiras, cas-
catas, represas e lagos, muitos 
dos quais ainda esperam rece-
ber a infraestrutura necessária 
para se tornarem atrativos aos 
visitantes. A série não esqueceu 
da questão da vitivinicultura, 
que a cada dia vem atraindo 
um número maior de turistas 
apreciadores de vinhos de alta 
qualidade.

A série sobre o turismo 
na Serra Catarinense 
publicada pelo Correio 
Lageano evidenciou as 
belezas naturais,  toda a 
infraestrutura já instalada de 
atendimento ao visitante e 
as amplas possibilidades de 
investimentos que a região 
oferece. Na foto paisagem 
com neve em Urubici 
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A Fundação Municipal de 
Esportes (FME) promove 

e coordena os Jogos Comu-
nitários de Lages (Jocol), que 
atualmente contam com mais 
de  8.000 atletas distribuídos 
em 17 modalidades (quadra, 
cancha, mesa e campo). O Jocol 
ganhou dimensão no Estado 
e já é uma das maiores 

competições amadoras 
do Sul do País.  O supe-

rintendente da FME, 
Marcelo Kowaski, ex-

plica que o objetivo é 
investir no esporte de base. Ele 
considera que incentivando a 
prática de esportes a prefeitura 
contribui para melhorar a saú-
de da população e reduz o risco 
principalmente de jovens terem 
contato com as drogas. 

O Correio Lageano é parcei-
ro do Jocol e toda quarta-feira 
publica um caderno de quatro 
páginas com muitas fotos e de-
poimentos de pessoas que “fa-
zem” o Jocol (atletas, árbitros 
e organização), e que dão a sua 

contribuição para que a com-
petição ocorra com tranqui-
lidade e comprometimento. 

O espaço “Você no Jocol” 
possibilita que anônimos falem 
sobre seus times. A competição 
começa em fevereiro e vai até 
novembro. As agremiações de 
diferentes bairros brigam pelos 
títulos em cada modalidade du-
rante esse tempo e somam pon-
tos para que no fi nal se conheça 
o campeão geral da temporada.
A AD Vila Comboni/Facvest é 
uma das 142 agremiações que 
disputam os Jogos Comunitá-
rios de Lages (Jocol). Conta 
com aproximadamente 300 
pessoas, entre atletas e dirigen-
tes. A Vila Comboni, como é 
carinhosamente chamada, está 
presente na competição em 
quase todas as modalidades no 
masculino e feminino. Só no 
futebol de campo, carro-chefe 
do Jocol, montou este ano duas 
equipes. Segundo o presidente 
Luiz Picinini, o Jocol atende 
a sua proposta: unir gerações. 
“Na agremiação jogam meus 
fi lhos, minha irmã e tantos 
outros que  colaboram de uma 
forma ou de outra. Minha espo-
sa lava e costura os uniformes”, 
conclui.

A prefeitura faz e o CL registra 
O alto nível do Jocol 
atrai até equipes de 
outros municípios que 
reforçam  times locais 
para participar de um 
dos maiores eventos 
de esporte amador 
do Brasil. O Jocol 
praticamente deixou de 
ser municipal, tornando-
se estadual

As equipes não vivem 
somente de amistosos 
ou excursões. Com as 
mudanças em 2005 
(inserção de outras 
modalidades) melhorou 
muito, pois pudemos 
assim dar oportunidade 
a atletas de diferentes 
idades”.

Luiz Picinini
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Jocol

A Fundação Municipal de 
Esportes (FME) promove 

e coordena os Jogos Comu-
nitários de Lages (Jocol), que 
atualmente contam com mais 
de  8.000 atletas distribuídos 
em 17 modalidades (quadra, 
cancha, mesa e campo). O Jocol 
ganhou dimensão no Estado 
e já é uma das maiores 

competições amadoras 
do Sul do País.  O supe-

rintendente da FME, 
Marcelo Kowaski, ex-

plica que o objetivo é 
investir no esporte de base. Ele 
considera que incentivando a 
prática de esportes a prefeitura 
contribui para melhorar a saú-
de da população e reduz o risco 
principalmente de jovens terem 
contato com as drogas. 

O Correio Lageano é parcei-
ro do Jocol e toda quarta-feira 
publica um caderno de quatro 
páginas com muitas fotos e de-
poimentos de pessoas que “fa-
zem” o Jocol (atletas, árbitros 
e organização), e que dão a sua 

contribuição para que a com-
petição ocorra com tranqui-
lidade e comprometimento. 



Projeto virou caderno
O Projeto Bate Bola na Escola é desenvolvido pela Fundação Municipal de Es-

portes (FME), em parceria com a Secretaria de Educação, há quatro anos. O 
Correio Lageano  também é parceiro e duas vezes por mês publica um caderno 
de quatro páginas contando as atividades dos alunos em diferentes polos.  O ge-
rente de Desporto de Participação e Rendimento da Fundação Municipal de Es-
portes, Voltaire Souza Todeschini (32) explica que as atividades do Bate Bola na 
Escola iniciaram-se em 2006. Em 2007 Marcelo Kowalski assumiu  a superinten-
dência e deu nova roupagem ao projeto. Atualmente envolve 2500 alunos-atletas 
(9 a 17 anos), 27  professores, 11 modalidades e 60 polos espalhados pela cidade. 
O objetivo é chegar a 3000 crianças em 2010.

A lageana Vanessa Anhaia Spíndola 
(17) é um exemplo de dedicação e 
persistência. Ela sonha em chegar 
ao nível dos Jogos Abertos de Santa 
Catarina (Jasc) e agradece a Deus por 
ter a possibilidade de fazer as coisas 
que gosta, que são estudar,  trabalhar 
e principalmente jogar tênis de mesa. 
Neste ano se prepara p ara disputar 
o Jasc e para que tudo se encaminhe 
segue uma rotina pesada de treinos, 
de segunda a sexta-feira por três 
horas diárias. Atualmente frequenta 
o polo de excelência do Projeto Bate 
Bola do Jones Minosso, mas integra o 
programa desde 2006.

A mesatenista, que é aluna do 3º 
ano da Escola Flordoardo Cabral, 
interessou-se pela modalidade por 
infl uência de seu tio, Antônio Nilton 
(Ovelha), seu primeiro técnico. “Ele   
buscava em casa para me levar aos 
treinos, a partir daí fi quei estimulada 
com os outros atletas, que participa-
vam de competições fora do muni-
cípio”, conta a garota que pratica o 
esporte desde os sete anos.  “O tênis 
de mesa já esta no cronograma do 
meu dia-a-dia, é como qualquer outra 
atividade que realizo, como a escola 
e o trabalho”, destaca a moradora do 
bairro Santo Antônio.

Projeto virou caderno
“Adoro jogar tênis de mesa e 
vejo também muitas pessoas 

jogando, crianças, jovens e 
adultos, isso me estimula cada 

vez mais. Penso em terminar 
meus estudos e continuar 

jogando”.

Vanessa Anhaia Spíndola

Ilustre representante
do Bate Bola no Jasc

Bate Bola
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Cuidar da natureza é obrigação de todos

As questões da preservação e da con-
servação ambiental ganharam des-

taque no cenário mundial a partir da 
realização, em 1972, da Conferência de 
Estocolmo, promovida pela Unesco e 
que reuniu representantes de 120 países  
para debater a relação entre o Homem e 
o Meio Ambiente. Nesta mesma época, 
no Brasil, verifi cou-se o surgimento de 
pequenos grupos que apontaram a ne-
cessidade de incluir o tema do meio am-
biente nas discussões da sociedade. 

Na década seguinte, com a redemo-
cratização do Brasil, cresceu o número 
de organizações não governamentais 

ambientalistas e surgiram novas propos-
tas de preservação do meio ambiente. 
Algumas se transformaram em políticas 
públicas, dando contornos mais defi nidos 
à legislação ambiental brasileira. Já a 
partir dos anos 1990 se materializou a 
ideia da sustentabilidade como a melhor 
maneira de se aliar o crescimento econô-
mico à preservação do meio ambiente.

Para tratar sobre este tema, o Cor-
reio Lageano produziu e publicou um 
material informativo e educativo regis-
trando e valorizando as ações, iniciati-
vas e projetos ambientais realizados na 
região, bem como as necessidades e as 

oportunidades existentes na área. Ao 
mesmo tempo a série se tornou um docu-
mento de consulta, pesquisa e orientação 
da comunidade em geral, e se transfor-
mou num grito de alerta e um convite 
para que cada cidadão serrano se integre 
a este processo de preservação de nossos 
recursos naturais.

Este projeto foi publicado em cinco 
fascículos, que compuseram a Coletânea 
“Responsabilidade Ambiental, Compro-
misso de Todos”. Os fascículos foram di-
vididos por temas, com informações so-
bre reservas naturais, áreas de preserva-
ção, energias alternativas, qualidade da 

água, reciclagem, projetos em execução 
na região, além de levantar discussão so-
bre o que está sendo feito e o que precisa 
ser feito para que se possa minimizar o 
impacto ambiental na Serra Catarinense. 
A série mostrou assim a consciência e a 
preocupação da região com a manuten-
ção dos recursos naturais existentes e o 
empenho na busca por alternativas de 
preservação destes recursos. 

1º Fascículo: “Reservas Naturais”; 
2º Fascículo: “Reciclagem” 3º Fascículo: 
“Água - um bem natural fi nito”; 4º Fascí-
culo: “Energia”; 5º Fascículo: “Responsa-
bilidade Ambiental”.

A questão ambiental 
na Serra Catarinense 
foi tema de uma série 
especial do Correio 
Lageano que convidou 
a todos a fazer uma 
reflexão sobre como 
será nosso futuro se a 
preservação da natureza 
não for uma preocupação 
constante. As crianças 
ao lado dão exemplo aos 
adultos, cultivam mudas 
de árvores frutíferas, que 
fornecerão alimentos e 
sombra
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Responsabilidade Ambiental





Julho de 2006 marcou uma 
nova era para o Correio La-

geano, naquele mês entrou no 
ar a versão eletrônica do jornal, 
que chega para dar ainda mais 
destaque para os acontecimen-
tos de Lages e da Serra Catari-
nense, e torná-los acessíveis a 
leitores de todo o planeta.

Acompanhando a evolu-
ção da comunicação, a era da 
globalização e sempre preo-
cupado em facilitar o acesso 
à leitura, no ano seguinte o 
site foi remodelado, e o leitor 
pôde fazer pesquisas, conhecer 
a instituição e dispor de um 
completo banco de dados. Na 
edição on-line, após o cadas-
tro que é simples e rápido, o 
usuário tem acesso a todo o 
conteúdo do impresso, além de 
poder visualizar e até mesmo 
“folhear” o jornal na tela do 
seu computador.

Já em 2008, foi a vez do 
Lendo e Relendo ganhar seu 
espaço virtual. Agora, além de 
informação, o site do programa 
traz jogos, brincadeiras, curio-
sidades, diversão e interação 
entre alunos e professores. 
Desenvolvido pela equipe pe-
dagógica do programa e pela 
Arena Design, tem entre as 
principais funções a interativi-
dade, pois o internauta navega, 
participa de atividades e pode 
contribuir com o site, sempre 
em favor da aprendizagem.

Na linha de oferecer ao 
leitor virtual uma maior como-
didade e profundidade no tema 
desejado, o site do Correio 

Lageano dispõe de uma ferra-
menta que permite a busca de 
matérias antigas e não apenas 
as que estão no jornal do dia. 
Este processo é simples e rá-
pido, bastando tão somente 
digitar uma palavra-chave no 
campo “busca” e todas as re-
portagens correlatas aparecem 
numa listagem. O internauta 
pode ainda selecionar o texto 
escolhido e imprimi-lo.

Por intermédio do site do 
Correio Lageano é possível 
contatar os colunistas do jor-
nal, pois cada um possui seu 
e-mail divulgado no local. O 
mesmo procedimento pode ser 
feito para acessar a equipe de 
redação do jornal.

A interatividade com o in-
ternauta também está presente 
na enquete disponibilizada no 
site, onde toda semana aparece 
uma pergunta que será tema 
de uma reportagem especial na 
edição de fi nal de semana do 
Correio Lageano.

Como o mundo é dinâmico 
e a cada dia surge uma novi-
dade, o Correio Lageano já 
estuda modifi cações em suas 
páginas na Internet, que devem 
ganhar mais agilidade e espaço 
para a interatividade com as 
pessoas. Uma equipe de profi s-
sionais qualifi cados está traba-
lhando nesta nova roupagem e 
conteúdo do jornal na internet 
e em breve elas estarão dispo-
nibilizadas para todos os que 
navegam pela rede mundial de 
computadores.

CL com acesso  
de qualquer lugar 
do  planeta

SiteSite
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O site www.correiolageano.com.br 
oferece muito mais que informação. 
O internauta tem à sua disposição 
opções de entretenimento e uma 
poderosa ferramenta de busca que 
permite acesso instantâneo a todas 
as notícias publicadas pelo Correio 
Lageano desde a implantação da 
versão on-line. O site permite ainda 
uma aproximação das pessoas que 
por motivos diversos deixaram Lages e 
moram em outras cidades, estados e 
até países. É o CL sem limites.



Desde 2006, quando o site do Cor-
reio Lageano foi criado, o jornal 

conta com um tipo especial de leitor, 
o virtual. Essa inovação possibilitou 
que pessoas de diversos locais aces-
sem o conteúdo, e sobretudo permitiu 
a participação instantânea deste novo 
modelo de leitor, que contribui com 
críticas e sugestões. Para ilustrar esta 
situação buscamos um leitor assíduo, 
que mesmo a mais de 900 quilôme-
tros de Lages não deixa de acompa-
nhar diariamente o CL.

Patrick Cruz é lageano e saiu da 
cidade em 2001. Como tantos ou-
tros, deixou a Princesa da Serra para 
dar um passo adiante na carreira de 
jornalista e foi morar em São Paulo. 
Atuou no Gazeta Mercantil, o maior 
jornal de economia do País, que dei-
xou de circular este ano e atualmente 
é repórter no também paulista Valor 
Econômico. 

Atencioso, Patrick fala da aliança 
do impresso e do on-line, da perma-
nência do Correio Lageano no merca-
do há 70 anos e dá sugestões para que 
o jornal possa oferecer um conteúdo 
de qualidade e aprimorar ainda mais 
a credibilidade que temos na Serra 
Catarinense e fora dela.

Quando saiu de Lages e por qual 
motivo? - Para encarar um passo 
adiante na carreira. Surgiu a oportu-

nidade de trabalhar no jornal Gazeta 
Mercantil – que era, naquele momen-
to, o maior jornal de economia do 
País;  o jornal, infelizmente, interrom-
peu sua circulação agora em 2009. 
Minha partida ocorreu em 2001.

Antes de sair acompanhava o 
CL? - Sim, desde que começou a eta-
pa alfabetizada da minha vida.

Nesse tempo fora, antes da versão 
on-line do jornal, tinha algum conta-
to com o Correio Lageano? - Apenas 
quando visitava a cidade. Nessas 
oportunidades, ia ao Café Ouro (infe-
lizmente fechado, 
aliás)  para tomar 
um cafezinho e 
ler a edição do 
dia do jornal.

Em julho de 
2006 implantamos 
a edição diária na 
internet. Esperava 
essa mudança? 
- Eu sentia falta de 
poder acompanhar 
mais rotineira-
mente o noticiário 
da cidade, tarefa 
impedida por con-
ta da distância. 
Uma edição do 
Correio Lage-
ano na internet 

viria bem a calhar para isso, pensava 
eu. A entrada do jornal nesse universo 
certamente ocorreu depois de outros 
veículos, mas não se pode comparar 
o Correio Lageano com os outros 
assim friamente. Cada em-
presa tem seu ritmo, suas 
prioridades. O que 
importa é que o 
jornal deu o passo 
quando achou 
apropriado. Se-
gue na página 
35

Lageano acessa direto de São Paulo 

“O jornal deu o passo 
na hora

 em que achou 
apropriado”
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- Na sua opinião, qual o grau de contribuição da 
imprensa para o desenvolvimento regional?  “Não 
creio que o baixo nível de desenvolvimento econômi-
co de Lages, no caso de uma comparação com outros 
polos importantes de Santa Catarina, tenha relação 
direta com um maior ou menor acesso aos meios de 
comunicação. As TVs e rádios locais têm público cati-
vo e o próprio Correio Lageano é uma evidência dis-
so, com seus quase 70 anos de vida, o que faz dele um 
dos mais tradicionais e longevos do Estado.”

- Analisando o jornal do ponto de vista de jor-
nalista, quais os pontos positivos e os negativos das 
nossas edições?  “Uma coisa que sempre admirei no 
Correio Lageano foram as campanhas”, diz Patrick, 
falando da contagem do número de dias que as obras 
da BR-282 fi caram paradas. Segundo ele, é uma for-
ma diferente de cobrança, como quem diz “vocês po-
líticos estão prometendo, mas nós estamos vendo que 
a promessa não está sendo cumprida, ok?. Isso é um 
grande serviço, eu acho”. 

- Qual sua avaliação sobre o trabalho hoje de-
senvolvido pelo Correio Lageano? “A pavimentação 
da BR-282 e a construção do Aeroporto Regional do 
Planalto Serrano são bandeiras do Correio Lagea-
no. Além da contagem dos dias de obras paradas ou 
em andamento, o jornal cobra ações das lideranças 
políticas sempre que os serviços param por falta de 
recursos ou projetos. Já as notícias de âmbito nacional 
o Correio Lageano traduz para a realidade da região. 
Um exemplo: no auge da atual crise fi nanceira, um 
dos setores que mais sofreu na região foi o de papel e 
celulose. Ocorreram muitas demissões, empresas fe-
charam, e o jornal registrou isso.”

Acesso à internet não para de crescer
O endereço on-line www.
correiolageano.com.
br já é um dos mais 
acessados de Santa 
Catarina. Uma pesquisa 
feita pelo portal Alexa e 
Quarkbase (Companhias 
de Informação da 
Web) analisou os 
dados de tráfego, 
visitas, popularidade e 
rankeamento dos 76 sites 
de webjornalismo mais 
populares do Estado e o 
Correio Lageano aparece 
na lista dos 10 mais 
procurados por quem 
busca informações

• SERRA CATARINENSE • QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2009•                                                            SITE • 35  www.correiolageano.com.br





José Paschoal Baggio
A partir da década de 60, Lages ganhou um novo jornal. Como único 

proprietário do veículo de comunicação, o gaúcho de Ijuí, José Paschoal 
Baggio, começava a mudar a linha editorial, deixando um pouco de lado a 

política para defender as necessidades da comunidade. Cerca de 20 anos de-
pois de chegar na Serra ele já  era uma fi gura de destaque, pai de dois fi lhos, 
Isabel e Paulo, e esposo de Scylla Baggio, dividia sua vida entre a família e 
Lages, pois sempre foi um defensor da cidade e da Serra. Entre suas lutas, a 
principal bandeira foi a da pavimentação da BR-282.  Arrojado, sempre esta-
va um passo à frente. Quando em 1980 era inaugurada a máquina de impres-
são, seu Baggio  dizia que “era a independência do jornal”. Como empresário 
nunca fugiu das suas responsabilidades, foi presidente de sindicatos, da Acil, 
de Clubes e fundou a Associação dos Diários do Interior - ADI. Nasceu em  
27 de março de 1921 e morreu em agosto de 2001.

Indalécio Arruda
Teve uma grande importância para o jornal, pois como interventor 

(1937 a 1941 e 1945 a 1946) e depois prefeito deu apoio moral e logís-
tico à implantação do Correio Lageano. A ajuda ocorreu porque seu 
partido era o Social Democrata (PSD) e os primeiros donos do jornal 
eram ligados à legenda. Apaixonado pela pecuária, chegou a escre-
ver um livro falando de Lages e da pecuária serrana.

João Ribas Ramos
O advogado Ribinhas, fi lho de Manoel da Silva Ramos, foi 

quem vendeu o jornal para o empreendedor José Paschoal 
Baggio em 1951. A partir de 1944 João Ribas assumiu o veículo 
de comunicação sozinho e colocou um gerente para comandar 
o jornal, Alcebíades Dutra. Nesse tempo afastado assumiu 
uma cadeira na Assembleia Legislativa. Era uma pessoa muito 
ocupada e não tinha muito tempo para se dedicar ao jornal. Em 
Lages morou na rua Correia Pinto, em frente ao Banco Bradesco. 

Fundadores

           Olavo Figueiredo de Liz
Teve uma passagem curta no Correio Lageano, de 1939 a 

1943. Primeiro gerente, contribuiu com equipamento de impres-
são para o jornal, ao que tudo indica era a antiga máquina Gua-
rani.  Mais tarde trabalhou no armazém de Edivi da Costa Ávila, 
são para o jornal, ao que tudo indica era a antiga máquina Gua-
rani.  Mais tarde trabalhou no armazém de Edivi da Costa Ávila, 
são para o jornal, ao que tudo indica era a antiga máquina Gua-

como balconista.

LAGES 1940
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Ao completar 70 anos, o Cor-
reio Lageano já acumula 

alguns títulos: é o segundo jornal 
diário mais antigo em circulação 
em Santa Catarina,  um dos mais 
antigos em atividade do Brasil e 
um dos principais jornais regio-
nais do Estado.  São credenciais 
conquistadas com muito traba-
lho, idoneidade e credibilidade.

A data é festiva, mas é preciso 
reconhecer o esforço e por que 
não dizer ousadia dos pioneiros. 
A história brasileira na década 
de 30 foi marcada pela ditadura 
e pela repressão. Nesse cenário 
o Correio Lageano foi criado em 
1939 pelos empresários Al-
miro Lustosa Teixeira 
de Freitas, Indalé-

cio Arruda e João Ribas Ramos. 
Eles adquiriram os equipamentos 
do antigo Correio de Lages para 
publicar em 21 de outubro da-
quele ano a primeira edição do 
CL. 

Nessa página você saberá  
mais sobre esses pioneiros e so-
bre Olavo Figueiredo de Liz, que 
teve uma participação impor-
tante atuando  como o primeiro 
gerente do jornal. Destaque tam-
bém para José Paschoal Baggio 
(foto), que assumiu o Correio La-
geano em 1951 com outros três 
amigos. Leia mais na próxima 
página.

 

Eles criaram o jornal da Serra Catarinense

Almiro Lustosa Teixeira de Freitas
Foi o primeiro dono do Correio Lageano, em 1939, mas fi cou apenas cinco anos, quando 
deixou o jornal nas mãos do sócio, João Ribas Ramos. Fazendeiro nascido na Bahia, chegou 

a Lages na década de 10. Filho de um juiz, não tinha formação acadêmica. O chapeuzinho 
de coco, terno marrom e a gravatinha borboleta, eram suas marcas registradas. Morava 

na rua Emiliano Ramos, ao lado de onde hoje é a Cantina Dom Pepe. Apesar de ter 
um veículo de comunicação, tinha uma vida reservada e gostava de fi car longe da 

informação.  Mantinha essa tradição, não ouvia rádio, nem tinha aparelho em ca-
sa e não acompanhava o que estava acontecendo na cidade e no mundo. 



Edézio Henrique 
Waltrick Caon lembra 
com saudade do pai, 
Edézio, militante do 
PTB e jornalista. “Ele foi 
dos primeiros lageanos 
punidos pela lei de 
imprensa no período 
do Regime Militar”, 
conta com orgulho, 
porque o pai era uma 
pessoa atuante que não 
se calava diante das 
injustiças. Pelo Correio 
Lageano, sempre teve 
um carinho especial, 
pela participação 
dele, na década de 
50. Amigo de José 
Paschoal Baggio, via 
nele um conselheiro, 
especialmente no 
período que foi vereador. 

Advogado, jornalista e políti-
co. Foi advogado em Lages des-
de 1952, seus trabalhos foram 
focados na área 
criminal, com en-
foque no Tribunal 
do Júri. Exerceu 
o cargo de presi-
dente seccional 
de Santa Catari-
na da Ordem dos 
Advogados (OAB) 
e foi vereador em 
1958. De linha 
trabalhista, ligado 
ao PTB e depois 
ao MDB elegeu-se 
deputado por três 

legislaturas. Teve seu manda-
to cassado em 1969 pelo Ato 
Institucional nº5 (AI 5). Casou 

com uma sobrinha 
de José Paschoal 
Baggio, Marisa Te-
rezinha Baggio Ca-
on e sempre morou 
em Lages, ausenta-
do-se somente para 
exercer a cadei-
ra na Assembleia 
Legislativa, em 
Florianópolis. Por 
quase 10 anos par-
ticipou ativamente 
da redação do Cor-
reio Lageano.

Nasceu em 1921 e morreu em 
1982. Foi advogado, jornalista, 
dirigente político, professor, fi -
lósofo e escritor. Exerceu a pro-
fi ssão de advogado em Lages de 
1948 a 1974, tendo sido o pri-
meiro presidente da subseção 
da OAB. Trabalhou bastante na 
linha civil e da previ-
dência. 
Como jornalista teve 
a profi ssão reconhe-
cida pelo Ministério 
do Trabalho e atuou 
como sócio do Jornal 
Correio Lageano, no 
início da década de 60, 
juntamente com seu 
irmão Evilásio Neri 
Caon. Em 1964, quan-
do atuava no “Jornal 
de Lages” como dire-
tor e era dirigente do 

PTB, foi preso por permitir a 
publicação de um artigo  políti-
co, sendo depois absolvido pela 
5ª Região Militar.  Também se 
formou em fi losofi a pela Uni-
versidade Federal do Rio Gran-
de do Sul, nesta área exerceu o 
magistério e a sua fase de escri-

tor, abordando as-
suntos fi losófi cos, 
começou em 1975 
quando publicou 
13 livros, entre eles 
Filosofi a do Espíri-
to, Alma Humana, 
Além de Estórias 
de Minha Cidade 
(Lages) e os polê-
micos Academia e 
Faculdade.
Seu nome foi em-
prestado a uma 
avenida de Lages.

Sirth Giovani de Aquino Nicolleli
Lageano, nasceu em 30 de dezembro de 1924. Político atuan-
te, conhecido e respeitado chegou à presidência da Câmara 
de Vereadores de 1955 a 1956. Era do PTB, quando foi elei-
to para a terceira legislatura (55 a 58), pela Aliança Social 
Trabalhista. O fi lho de Sebastião Djalma Nicolleli e Carlota 
de Aquino Nicolleli teve muita participação na vida dos la-
geanos e, por que não dizer, dos catarinenses. Seu currículo 
extenso é prova disso, trabalhou no 2º Batalhão Rodoviário 
(1º Batalhão Ferroviário), foi agente fi scal aduaneiro do Mi-
nistério da Fazenda, diretor do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos (Ipase). Ao deixar sua terra natal foi 
para Balneário Camboriú, onde foi secretário da Fazenda da 
prefeitura daquele município. Trabalhou como representante 
de remédios e corretor de imóveis. Recebeu em 1992 o troféu 
Liderança Praia News pelos serviços prestados à causa da in-
tegração turística no Brasil. Faleceu em 10 de maio de 1997 
em Balneário Camboriú. 
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Os quatro amigos venceram os desafios
Quem viveu em Lages na 

década de 50 viu a cidade 
passar por uma transformação. 
Foi nessa época que surgiram 
os grandes edifícios, como os 
que abrigam até hoje os Cor-
reios e Telégrafos, o Grande 
Hotel Lages ou a Galeria Dr. 
Acáccio. 

Foi em 1951 que o Correio 
Lageano foi adquirido pelos 
amigos José Paschoal Baggio 
(dados na página anterior), 
Edézio Neri Caon, Evilásio Ne-
ri Caon e Sirth Nicolelli. 

Com a nova direção o jornal 
abandonou a linha política para 
ser um veículo de comunica-
ção mais comprometido com 
os interesses da população. As 
notícias políticas perdem espaço 
para as reportagens sobre temas 
locais. Independente, o Correio 
Lageano deixa claro seu objeti-
vo de trabalhar para promover 
o desenvolvimento dos muni-
cípios da Serra Catarinense. 
Linha perseguida até hoje com 
idoneidade e credibilidade. 

A imagem ao lado 
mostra a inauguração 
da rotativa. O 
equipamento foi 
adquirido na década 
de 80 pelo Correio 
Lageano, garantindo 
rapidez e qualidade ao 
processo. Da esquerda 
para a direita: José 
Baggio, Edézio Caon  e 
seu tio Evilásio Caon

Evilásio Neri Caon

Edézio Neri Caon

Lages na década de 40
Rua 15 de Novembro, atual Nereu Ramos



Num sábado de 1939 nascia o CL
O ano de 1939 foi mar-

cado por grandes 
transformações no cenário 
mundial, pois foi quando 
começou o maior confl ito 
da humanidade registrado 
até hoje, a Segunda Guerra 
Mundial, que ao seu fi nal, 
em 1945, deixou um saldo 
de mais de 72 milhões de 
pessoas mortas. O come-
ço preciso foi no dia 1º de 
setembro, quando a Ale-
manha Nazista invadiu a 
Polônia. 

No cenário nacional, o 
Brasil vivia a experiência 
do primeiro governo de Ge-
túlio Vargas, que havia se 
iniciado em 1930 e seguiu 
até 1945. 

Já Santa Catarina estava 
sob o comando do interven-
tor Nereu Ramos, enquanto 
Lages tinha na prefeitura a 
fi gura de Indalécio Arruda 
e começava a dar os pri-
meiros passos rumo ao ciclo 
madeireiro que a transfor-
mou, durante duas décadas, 
na maior e mais importante 
cidade do Estado. A organi-
zação do Sindicato Rural de 
Lages, em agosto, foi outro 
marco importante naquele 
ano.

Neste contexto os ami-
gos Almiro Lustosa Teixeira 
de Freitas e João Ribas 
Ramos se uniram para com-
prar o Correio Lageano. No 
editorial de apresentação 
explicavam que a publica-
ção “surgiu das necessida-
des ambientes e será uma 
válvula do pensamento em 
Lages, a refl etir a época 
passante, através de seu 
progresso: intelectual, social 
e material. (...) traz em si o 
estímulo que agita, eleva, 
desperta e o anseio de lutar 
pelo engrandecimento desta 
terra, sugerindo e incenti-
vando tudo que lhe parecer 
de necessidade”. 

Nesse mesmo ano es-
tava sendo defi nida uma 
nova missão: “O Correio 
Lageano,  enquanto estiver 
sob nossa orientação, será 
um órgão livre, indepen-
dente, sem subordinação a 
organizações de qualquer 
espécie. (...) nos endere-
çando sempre aos anseios 
do povo, quer das classes 
produtoras, quer das classes 
trabalhadoras, humildes e 
de todas as categorias pro-
fi ssionais”. Tendo em vista 
esse pensamento, nomes 
como Indalécio Arruda e 
Olvavo Figueiredo de Liz 
foram importantes colabo-
radores desde a primeira 
edição do Correio Lageano 
em 21 de outubro de 1939. 
O jornal era composto por 
quatro páginas.

A primeira edição 
do Correio Lageano 
continha quatro 
páginas e até o ano 
de 1955 ele circulava 
apenas uma vez por 
semana
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História



Polícia

Desde a época dos irmãos Caim e 
Abel que a humanidade convive 

com a criminalidade. Ao longo dos 
seus 70 anos, o Correio Lageano inú-
meras vezes abriu espaço para relatar 
fatos deste lado mais sombrio da so-
ciedade serrana. Numa primeira fase, 
o jornal não dedicava uma página es-
pecífica para este tipo de assunto, mas 
com o decorrer dos anos, isso acabou 
se tornando uma necessidade, assim 
como os acidentes de trânsito igual-
mente passaram a integrar este espaço, 
juntamente com assaltos, assassinatos, 
latrocínios, roubos, furtos e mais re-
centemente, na última década, com o 
tráfico de drogas.
Nestes 70 anos de história é compli-
cado apontar qual foi o crime mais 
“chocante” registrado nas páginas do 
Correio Lageano. Mas, sem dúvida, um 
dos que despertou mais atenção e co-
moção na população foi o assassinato 
da jovem Aline Giovana Schmitt, ocor-

rido no dia 5 de março de 1986. Ela foi 
assassinada com dois tiros a mando de 
sua própria mãe Dagmar Simões, que 
intencionava ficar com a herança da 
menina, que incluía entre outros bens 
mais de oito milhões em terras, 606 
cabeças de gado, ações em bancos e 
imóveis em Camboriú e Lages. O crime 
foi cometido por Hamilton Serafim da 
Costa, que abordou Aline às 7h15min 
no ponto de ônibus existente próximo 
à esquina da avenida Presidente Var-
gas, com  a rua Guadalajara, que hoje 
tem o nome da menina.
Os acusados pelo crime foram presos 
40 dias após o crime e uma das pistas 
decisivas para a elucidação do caso foi 
o fato de a mãe de Aline ter solicitado 
sua herança apenas quatro dias após 
a morte da jovem. Além de Dagmar e 
de Hamilton, foram acusados ainda o 
amásio de Dagmar, Paulo Freitas da 
Silva e Doglacir da Silva, que dirigiu o 
carro da fuga.
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Crimes que chocaram 
a opinião pública



No dia 1º de dezembro de 1951 a notícia 
de dois assassinatos chocou a população 

local. Em um deles a menina Vera Lúcia, de 2 
anos, foi espancada até a morte por sua mãe 
de criação Jurema Ribeiro. No outro, havia 
sido descoberto o corpo de um jovem de 25 
anos, jogado dentro das águas do rio Cavei-
ras, com uma pedra amarrada no pescoço. 
Exames indicaram que a vítima estava mor-
ta há cerca de uma semana, que tinha levado 
um tiro na nuca e ainda teve uma das orelhas 
arrancadas. O crime aconteceu no então dis-
trito de Carú, hoje São José do Cerrito. Jogar 
corpos no rio Caveiras era uma prática co-
mum desde o início da colonização de Lages, 
sendo o caso mais famoso o dos irmãos Ca-
nozzi.

Embora a polícia tenha se empenhado em 
resolver o crime do corpo encontrado dentro 
do Caveiras, a vítima acabou sendo identi-
fi cada apenas por José. Foram presos como 
suspeitos do crime Ambrosio de Lima e seu 
fi lho Agenor de Lima, que negaram a autoria. 
Durante as investigações, os policiais desco-
briram que o motivo do crime foi passional, 
uma vez que a vítima estaria tendo um caso 
amoroso com uma parente dos acusados.

Esta mesma edição do Correio Lageano 
trouxe a informação de que Sebastião Brito 
havia sido preso e era acusado do assassinato 
do mascate Manoel Policarpo. O motivo do 
crime, solucionado pelo investigador Lopes, 
teria sido o fato de que a vítima havia reco-
nhecido o acusado como um dos elementos 
que tinham lhe roubado dias antes.

Assassinatos e roubo a bancos
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O dia 9 de janeiro de 1975 entrou para 
a história da Serra Catarinense por ser 
o dia do primeiro assalto a uma agência 
bancária da região. O alvo dos bandidos 
foi a agência do Banco Bamerindus, 
localizada na avenida Luiz de Camões.



Foram mais de 60 dias no cativeiro
Até hoje o sequestro do empresário 

lageano Carlos Alberto Battistella 
fi gura entre os mais longos da história 
policial de Santa Catarina. Na edição 
do dia 7 de fevereiro de 1992 o Correio 
Lageano apresentou uma reportagem 
especial relatando o fi m do sequestro 
do empresário, então com 37 anos, que 
havia se iniciado no dia 28 de novem-
bro, quando foi levado de frente de sua 
casa na rua Marechal Floriano. 

No dia da libertação de Battistella, 
cinco sequestradores foram presos: 

Izalina Beltramin, Iorquen César, Thi-
ves Belmonte, Pedro Beltramin e Ma-
riodete Antunes Calegoni. Dois con-
seguiram fugir: Reginaldo Belmonte e 
Heitor Ceres.

Antes de a polícia libertar Battistella, 
sua família já havia pago US$ 136 mil 
de resgate. A mesma quadrilha já havia 
atuado em Lages, quando assaltou a 
agência do Banco do Brasil em 1988.

Com a prisão da quadrilha, a 
polícia descobriu que eles haviam 
participado do sequestro do empre-

sário de Caçador, Reno Caramori. 
Embora o sequestro do empresário 
Carlos Alberto Battistella seja o mais 
conhecido na história policial da Serra 
Catarinense, outros casos já foram 
noticiados pelo Correio Lageano. Um 
exemplo disto é que no ano de 1984 
foi realizada a reportagem sobre o 
sequestro do industriário Waldomiro 
Koeche e de sua fi lha, Marly Koeche 
Goulart. Ambos foram levados da 
própria casa, localizada no centro de 
Lages, por Edson Luiz Martins, um 

jovem de 21 anos natural do Estado 
do Paraná.

A princípio, Edson Martins pre-
tendia apenas realizar um assalto, 
mas acabou decidindo levá-los como 
reféns. O fato curioso é que em sua 
fuga ele pegou a BR-116 em direção 
a Curitibanos, mas foi alertado pela 
própria vítima de que estava indo em 
direção a um posto da Polícia Rodo-
viária Federal, foi quando decidiu ir 
em direção a Rio do Sul, onde acabou 
sendo preso e os reféns liberados.
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Antes do sequestro do 
empresário Carlos Alberto 
Battistella, a população 
de Lages já havia ficado 
estarrecida com esse tipo 
de crime. Em 1984 o 
industrial Waldomiro Koche 
e sua filha Marly Koche 
foram feitos reféns em sua 
casa no Centro da cidade 
de Lages. O bandido foi 
preso e identificado como 
Edson Luiz Martins



Dezenas perdem a vida nas rodovias 
Até hoje ele é considerado o mais gra-

ve acidente ocorrido nas estradas 
federais de Santa Catarina. No dia 12 de 
janeiro de 2000, a colisão entre dois ôni-
bus, um com turistas argentinos e outro 
de linha nacional, na Serra da Santinha, 
na BR-470, entre os municípios de Curiti-
banos e Pouso Redondo, deixou um saldo 
de 42 mortos. O acidente aconteceu na 
madrugada, por volta das 5 horas, quando 
o ônibus argentino, que se dirigia para o 
litoral, se perdeu numa curva e tombou 
sobre a pista. Um ônibus que vinha no 
sentido contrário acabou se chocando 
contra o veículo argentino, arrancando 
todo o teto do ônibus tombado. Além do 
veículo acidentado, viajavam juntos ou-
tros dois ônibus e um micro-ônibus que 
tinham saído no dia anterior da cidade 
argentina de São José do Tucomán.
Por conta deste acidente, todos os hospi-
tais da região fi caram lotados com feridos, 
a maioria ocupava os outros ônibus do 
comboio argentino e pretendia veranear 
nas praias catarinenses. Por uma destas 
coincidências do destino, no dia seguinte 
a este acidente, dois quilômetros à frente, 
um outro ônibus argentino se acidentou, 
matando cinco pessoas. O trecho da Serra 
da Santinha onde aconteceram os aciden-
tes sempre foi considerado um dos mais 
perigosos da BR-470, não sendo raros os 
registros de acidentes graves no local.
Mas as histórias de acidentes envolven-
do turistas vindos do país vizinho, para 
passar o verão em Santa Catarina, infeliz-
mente são notícias comuns nas páginas do 
Correio Lageano. Num dos mais recentes 
e graves, em 19 de abril de 2009, um 
ônibus de turistas argentinos caiu numa 
ribanceira na BR-282 e vitimou oito pes-
soas, todos aposentados que retornavam 
das férias.

Um dia após o acidente que 
vitimou 42 pessoas na Serra 
da Santinha, BR-470, mais 
cinco pessoas perderam 
a vida no mesmo local, 
coincidentemente outro 
ônibus argentino estava 
envolvido na tragédia.
Outro acidente envolvendo 
ônibus nas estradas 
catarinenses noticiado 
pelo Correio Lageano foi o 
ocorrido em 1º de novembro 
de 1975, na BR-101, com 
saldo de 10 mortos e 12 
feridos. 
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O dia 18 de maio  de 1997 era para 
ser de festa, devido às comemora-

ções dos 55 anos de fundação do Aero-
clube de Lages, mas acabou se tornan-
do a data de um dos maiores acidentes 
aéreos de Santa Catarina. Na colisão de 
duas aeronaves 13 pessoas acabaram 
perdendo a vida, entre elas a dona de 
casa Janete Fátima Souza Couto, que 
foi atingida por um corpo quando entra-
va em sua casa. 

Morreram ainda no acidente os pi-
lotos Paulo Roberto Macedo Kauling e 
Pedro Sérgio Fernandes, e ainda Maris-
tela Ronconi Kauling, Emerson Plokie-
vetz, Luciano dos Santos, Odil Raimun-
do Cevei, Andressa Cevei, Antônio S. 
B. Santos, Eliane B. Santos, Graziela B. 
Santos, Andreila B. Santos e Jurandir 
Zanette Padilha.

Passados mais de 12 anos deste 
terrível acidente, ainda não existe uma 
decisão defi nitiva sobre quem o causou. 
Sabe-se que o piloto Pedro Fernandes 
fazia voos panorâmicos no dia, levando 
pessoas que queriam ter a experiência 
de voar, inclusive  um voo antes do aci-
dente esteve a bordo o prefeito Décio 
Ribeiro. Já o outro piloto Paulo Roberto 
Macedo Kauling estava em operação 
de decolagem para levar dois paraque-
distas que iriam saltar. A bordo ainda 
estava sua esposa. A família da única 
vítima que estava no solo, Janete Cou-
to, teve de brigar na Justiça por mais 
de oito anos para receber a indenização 
por sua morte.

Em 1991 uma tragédia similar qua-
se aconteceu. Durante a 6ª Festa da 
Maçã um bimotor caiu num galpão da 
festa, ferindo 15 pessoas. Na época se 
constatou que a habilidade do piloto, 
Lauri Antunes dos Santos, evitou o 
pior, pois após colidir com fi os de alta 
tensão, a aeronave perdeu altura, mas 
Lauri dos Santos conseguiu conduzi-la 
até os barracões, evitando que caísse 
sobre o público que estava no parque 
curtindo a festa.

A noite do sábado, 1º de agosto 
de 1998, entrou para a história 
de Curitibanos devido ao bárbaro 
assassinato de quatro pessoas, três 
delas crianças. Sandra Aparecida 
Santos, 25, sua irmã Daiane Santos, 
10, e seus filhos Robson Feroldi Santos, 
5, e Ricardo Feroldi Santos, 2, tiveram 
os pescoços cortados e receberam 
múltiplas facadas pelo corpo. O marido 
de Sandra, Valdir Feroldi, chegou a ser 
preso, mas foi liberado dias depois. O ex-
funcionário da família, Rodrigo Cristiano 
Tibes, conhecido como Vermelho, foi 
preso e acusado pelo crime. Dias antes 
da chacina, Valdir havia demitido Rodrigo 
Cristiano Tibes. Tives ficou preso por um 
ano, fugiu da penitenciária de Caçador e 
nunca mais foi visto.

Dois aviões se chocam em pleno voo
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O maior político da Serra 
Quem percorre as páginas do Correio Lageano des-

cobre um fato pouco explorado na história do 
maior político catarinense de todos os tempos, o único 
a ocupar o cargo mais importante da nação, o de presi-
dente da República, Nereu Ramos.

A história relata que ele assumiu a presidência quan-
do o presidente Carlos Luz foi deposto, já que na ausên-
cia do vice-presidente, o papel cabia ao vice-presidente 
do Senado. Ao ser declarado o defi nitivo afastamento de 
Café Filho, de quem Carlos Luz era vice, a Câmara dos 
Deputados votou a favor de Nereu Ramos como presi-
dente até que Juscelino Kubitscheck tomasse posse. 
Isto aconteceu em 11 de novembro de 1955. Só que na 

edição de 4 de abril de 1949, o Correio Lageano estam-
pava que Nereu Ramos havia assumido a presidência da 
República, cargo que ocupou por pouco mais de uma se-
mana, devido a uma viagem do então presidente Eurico 
Dutra, de quem Nereu era vice, para o exterior.

Durante sua rica carreira política, Nereu Ramos ocu-
pou importantes cargos, concorreu em diversas eleições, 
como a estampada na edição de 20 de outubro de 1945, 
pelo Correio Lageano. Ele faleceu em 16 de junho de 
1958, em um desastre aéreo. O avião, um Convair CV-
440 da Cruzeiro do Sul, procedente de Florianópolis, 
acidentou-se durante o pouso em Curitiba, vitimando 
18 dos 24 ocupantes.

Nereu Ramos nasceu em 
Lages, Santa Catarina, em 
3 de setembro de 1888. 
Advogado, ingressou na 
política como deputado 
estadual (1911-1912; 1919-
1921). Fundou o PLC (Partido 
Liberal Catarinense) em 1927, 
partido pelo qual se elegeu 
deputado federal em 1930. 
Com a revolução de Vargas e 
o fechamento do Congresso, 
seu mandato foi cassado. 
Em 1934, exerceu o cargo 
de deputado na Assembléia 
Nacional Constituinte e 
assumiu o governo de 
Santa Catarina por meio de 
eleição indireta (1935-1937). 
Nomeado interventor federal 
do Estado após o golpe de 
1937, ocupou o cargo até 
1945, quando teve fim o 
Estado Novo. 

Política
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Presidentes da República visitavam 
com frequência as cidades da Serra

Diante da necessidade de fo-
mentar a comercialização 

da maçã, e ao mesmo tempo 
ter um evento de divulgação 
do município, fazendo assim 
um marketing para os meses 
de inverno, São Joaquim criou 
a Festa Nacional da Maçã, hoje 
considerada o segundo maior 
evento festivo realizado na Ser-
ra Catarinense, perdendo ape-
nas para a Festa Nacional do 
Pinhão, em Lages.

Logo após suas primeiras 
edições, a Festa da Maçã se ca-
racterizou por receber a visita 
dos presidentes da República. 
Um exemplo disto aconteceu 
em 1978, quando sua abertura 
ofi cial contou com a presença 
do general Ernesto Geisel, que 
foi recepcionado pelo então 
governador de Santa Catarina, 
Konder Reis, e o prefeito de São 
Joaquim na época e que havia 
recentemente sido reeleito para 
a presidência da Amures, Ro-
gério Tarzan Antunes da Silva, 
além de inúmeros políticos e 
empresários de todo o Estado.

A Festa da Maçã se caracte-
riza pela gastronomia diversifi -
cada e por ressaltar as tradições 
serranas.

O nascimento da Associação 
dos Municípios da Região 
Serrana (Amures), assim como 
seu aniversário de 10 anos, 
ganharam espaço nas páginas 
do Correio Lageano. O primeiro 
presidente da entidade foi 
o prefeito de Lages Nilton 
Rogério Neves e atualmente 
ela é comandada pelo também 
prefeito de Lages, Renato 
Nunes de Oliveira.
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CL dedica atenção especial à política
Uma das características marcantes do 

Correio Lageano desde a sua fun-
dação foi acompanhar de perto as ques-
tões da política regional. São inúmeras 
as páginas que contêm informações a 
respeito deste tema. De 1940 até a atua-
lidade, não houve uma única eleição para 
prefeito nos municípios serranos que o 
jornal não tenha noticiado, assim como 
a posse dos eleitos e eventuais proble-
mas por estes enfrentados ao longo da 
administração. 

Para ilustrar este trabalho do Correio 
Lageano ao longo dos anos foi destacada 
a posse dos prefeitos e seus respectivos 
vices, de Lages, Campo Belo do Sul e 
São José do Cerrito, isto no ano de 1966. 
A matéria estampou a capa da edição 
do dia 22 de janeiro. Na oportunidade 
assumiram seus cargos, em Lages, Aureo 
Vidal Ramos e seu vice, Renato Vieira 
Valente. Em Campo Belo do Sul, Orides 
Delfes Furtado e o vice Antônio Cassia-
no de Matos. Já em São José do Cerrito o 
prefeito eleito era Rui Amorim Ortiz e o 
vice Walmor José Rosar.

A solenidade de posse teve local nas 
dependências do Fórum Nereu Ramos e 
foi presidida pelo juiz substituto Loacyr 
Munis Ribas, uma vez que o titular, Vil-
son Vital Antunes, estava em período de 
férias. Já as transmissões de cargo ocor-
reram apenas no dia 31 daquele mês, e 
aconteceram nas respectivas Câmaras 
de Vereadores, como era o costume na 
época. 

Os falecimentos de grandes personagens 
da política nacional e local também foram 
abordados nas páginas do Correio Lagea-
no. Dois exemplos são a morte do coronel 
Vidal Ramos, ocorrida no Rio de Janeiro 
em 2 de janeiro de 1954, e a do então pre-
sidente Getúlio Vargas, em agosto do mes-
mo ano e na mesma cidade.

Embora tenha sido um ditador e gover-
nado com medidas controladoras e popu-
listas, Vargas foi um presidente marcado 
pelo investimento no Brasil. Além de criar 
obras de infraestrutura e desenvolver o 
parque  industrial brasileiro, tomou medi-
das favoráveis aos trabalhadores. Foi na 
área do trabalho que deixou sua marca 
registrada. Sua política econômica gerou 
empregos no Brasil e suas medidas na área 
do trabalho favoreceram os trabalhadores 
brasileiros. 

A morte de grandes personalidades
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O Coronel Vidal Ramos 
faleceu em janeiro de 
1954. Influente, recebeu 
homenagens póstumas em 
todo o Estado de Santa 
Catarina. Em várias cidades 
o líder político emprestou seu 
nome para praças, ruas e 
avenidas



Eleitores garantem 
mandato de 8 anos
Acontecimentos políticos impor-

tantes ocorrem a toda hora, mas 
vale ressaltar um relativamente re-
cente, a reeleição de Luiz Henrique 
da Silveira ao governo de Santa Ca-
tarina, pois esta foi a primeira vez 
na história do Estado que um políti-
co foi reconduzido pelo voto direto 
ao cargo maior da administração es-
tadual. Tanto em sua primeira elei-
ção, como na segunda, o adversário 
batido, em dois turnos em cada uma, 
foi Esperidião Amin. O resultado 
desta reeleição foi registrado na ca-
pa do Correio Lageano do dia 30 de 
outubro de 2006.

Na mesma eleição em que LHS se 
reelegeu para o governo catarinense, 
no cenário nacional, seu xará, Luiz 
Inácio Lula da Silva, também obti-
nha a mesma vitória, com o diferen-
cial de que seu antecessor, Fernando 
Henrique Cardoso, já tinha sido 
reeleito. Na soma dos votos obtidos 
nos primeiro e segundo turnos da 

eleição, Luiz Henrique obteve mais 
de 1.6 milhão de votos. A festa de 
comemoração, realizada em Join-
ville, contou com mais de sete mil 
pessoas.

Nesta mesma eleição de 2006, só 
que no primeiro turno, já havia sido 
registrado um marco histórico, que 
foram os números do então ex-pre-
feito de Lages, Raimundo Colombo, 
que tinha se candidatado a uma ca-
deira no Senado Nacional. Abertas 
as urnas e feita a contabilidade do 
pleito, ele obteve 1.734,794 votos 
(58,58% do total), o que lhe tornou 
o político com o maior número de 
votos, em uma única eleição, em to-
da a história de Santa Catarina.

A possibilidade de reeleição di-
vide opiniões entre os políticos. Os 
a favor garantem que um mandato 
estendido permite a continuidade de 
projetos e ações. Já os contra, ana-
lisam que a alternancia no poder é 
mais salutar.

48 • história/política 7 www.correiolageano.com.br• SERRA CATARINENSE • QUARTA-FEIRA, 21 dE OUTUBRO dE 2009



Apogeu e 
declínio do 
ciclo da 
madeira
É inegável que Lages conseguiu se des-

tacar no cenário econômico catari-
nense, como consequência do ciclo da 
exploração da madeira, mais precisa-
mente da araucária. Do apogeu econô-
mico até o início da profunda crise se 
passaram quase três décadas, período no 
qual toda a Serra Catarinense prospe-
rou e Lages, particularmente, se tornou 
o polo irradiador não apenas de dinhei-
ro, mas também de cultura, tendo servi-
do de palco para grandes apresentações 
teatrais do Brasil nas décadas de 1940 e 
1950.

Embora muitos indiquem que a crise 
no setor madeireiro serrano começou 
nos anos de 1970, as páginas do Correio 
Lageano mostram que a história é um 
pouco mais antiga. Para tanto basta ob-
servar a página ao lado, onde na edição 
de 16 de agosto de 1952 o diretor do jor-
nal, José Paschoal Baggio, alertava para 
a gravidade da situação do setor madei-
reiro em Lages e região. Na reportagem, 
ele antecipava que havia o sério risco de 
se perder o mercado da Inglaterra para 
os Russos, uma vez que o preço pratica-
do pelo Brasil era de 75 Libras por mil 
pés, ao passo que os concorrentes russos 
vendiam por não mais que 60 Libras, a 
mesma quantidade de madeira.

Esta discussão perdurou por um bom 
tempo, até que em dezembro de 1956 foi 
fundado o Sindicato das Indústrias da 
Madeira, numa tentativa de unir a classe 
empresarial do setor e lutar pela con-
quista de objetivos comuns (matéria ao 
lado).  Na realidade, foi a transformação 
da associação dos profi ssionais da área 
que já existia, num sindicato. 

Economia
• SERRA CATARINENSE • QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2009•                                                            HISTÓRIA/ECONOMIA • 49  www.correiolageano.com.br

Para seu primeiro presidente foi 
escolhido Ary Waltrick da Silva, 
tendo como vice-presidente Oscar 
Schweitzr, secretário Anúncio 
Spadini, tesoureiro Nelson Vieira 
do Amaral. Já no conselho fiscal 
faziam parte João Oneda, Aurélio 
Brunetto e Evaristo Duarte da Silva. 
Completavam a diretoria o segundo 
secretário, Candido Bampi e o 
segundo tesoureiro, Antenor Vieira 
Borges.



A década de 1960 já caminha-
va na sua segunda metade, 

com a crise do setor madeireiro 
cada vez mais presente na Serra 
Catarinense, quando a indústria 
de papel e celulose Klabin co-
meçou a realizar uma série de 
investimentos na região, quer seja 
comprando fábricas já existentes, 
ou construindo suas próprias. 
Esta ação se prolongou até os 
dias atuais, com ênfase aos anos 
de 1991, quando divulgou que 
iria investir cerca de US$ 250 
milhões em sua unidade fabril 
instalada em Correia Pinto, que 
na ocasião ostentava o nome de 
PCC. Esta notícia estampou a 
capa e a contracapa do Correio 
Lageano em sua edição de 22 de 
junho de 2001 (foto ao lado).

Esta mesma fábrica já havia 
sido alvo de outras reportagens 
do Correio Lageano. Numa delas, 
publicada em 1966, era explica-
do o início das obras de terra-
plenagem do terreno onde está 
implantada até hoje, próximo às 
margens da BR-116, no então dis-
trito de Correia Pinto. A matéria 
dizia ainda que a obra era uma 
parceria entre a PCC e o grupo 
Klabin e seria realizada por uma 
empresa com sede na capital pa-
ranaense. Explicava ainda que a 
fábrica produziria cerca de 47 mil 
toneladas de papel kraft por ano, 
além de outras 10 mil toneladas 
de polpa kraft.

Já em 1967, uma reportagem 
escrita por Nelson de Castro 
Brascher, especialmente para o 
Correio Lageano, trazia outros 
detalhes deste empreendimen-
to. Entre eles o fato de que 360 
funcionários seriam contratados 
quando ela entrasse em operação.

Indústrias de papel e celulose chegam 
na região para aliviar crise madeireira

50 • HISTÓRIA/ECONOMIA  www.correiolageano.com.br• SERRA CATARINENSE • QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2009

A instalação das indústrias de papel 
em Correia Pinto e Otacílio Costa foi 
determinante para a emancipação política 
dos dois municípios, que na época eram 
distritos de Lages. Até hoje a economia das 
duas cidades tem como base a exploração 
da madeira, vendida em sua forma bruta e 
a fabricação de papel e celulose.



Três fases da economia lageana
No dia 8 de abril de 1964 foi anunciado 

pelo Correio Lageano que mais um im-
portante passo para sanar os problemas exis-
tentes na época com a falta de energia estava 
sendo dado. Foi nesta data que ofi cialmente os 
trabalhos para a construção da barragem no 
Salto Caveiras tinham terminado. Na época 
ela foi apontada como a maior obra em alve-
naria já construída em Santa Catarina. 
Com isso, abriam-se as possibilidades para 
a efetivação da Usina Hidrelétrica do Salto 
Caveiras, que por sua vez produziria energia 
sufi ciente para atender à demanda de Lages, 
que sofria constantes oscilações no seu siste-
ma de eletricidade, prejudicando não apenas 
as famílias, mas toda a economia local. Até 
hoje a Usina do Salto está em operação e in-
terligada ao sistema de geração e distribuição 
da Celesc.
Já na edição de 23 de outubro de 1971 o CL 
trazia a comprovação de que apesar do agra-
vamento da crise no setor madeireiro, Lages 
ainda ocupava uma posição de destaque no 
cenário nacional. O município era apontado 
como o 57º maior em termos de população, à 
frente inclusive de Joinville, o 63º, e no Esta-
do perdia apenas para a Capital Florianópolis, 
que em termos de Brasil ocupava a 50ª posi-
ção. Na ocasião deste oitavo recenseamento 
geográfi co, Santa Catarina tinha pouco mais 
de 2,9 milhões de habitantes.
Por fi m, na edição de 25 de abril de 1973, foi 
noticiado o fato de que no dia anterior a Lacti-
cínios Planalto S/A (Lactoplasa) havia iniciado 
seu processo de captação de leite. Explicava 
que até o fi nal do mês a empresa continuaria 
recebendo o leite para trabalhar de maneira 
experimental, mas que já a partir de 1º de 
maio estaria entregando ao consumidor sua 
linha de produtos, que incluía, entre outros 
itens, o leite pasteurizado, creme de leite e 
três tipos de queijos.

À esquerda: dados do 
recenseamento realizado em 
1972 e que colocava Lages 
entre as 100 cidades mais 
populosas do Brasil, à frente 
de Joinville, Blumenau e 
Criciúma.
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Já à direita, a matéria 
ressaltando a entrada em 
operação da Lactoplasa em 
1973.



De uma terra com sua economia baseada 
em duas vertentes, uma mais forte que 

é no setor fl orestal, e outra na pecuária, La-
ges viu sua economia se transformar com a 
chegada de uma única indústria. A empresa 
em questão é a antiga Cervejaria Brahma, 
atual Ambev. Em 1986 sua direção confi r-
mou que investiria cerca de US$ 50 milhões 
no município para implantar uma unidade 
fabril. Na época a notícia foi muito comemo-
rada, pois Lages havia perdido muito de sua 
arrecadação com as emancipações dos mu-
nicípios de Otacílio Costa e Correia Pinto. 
Estimava-se que a Brahma sozinha poderia 
representar aproximadamente 47% da arre-
cadação de ICMS da cidade, o que no futuro 
se comprovou ser ainda maior, já que duran-
te muito tempo ela sozinha respondia por 
mais de 50% deste imposto.

Efetivamente a fábrica da Brahma come-

çou a funcionar em Lages oito anos depois. 
No dia 14 de novembro de 1994 aconteceu 
a solenidade de inauguração da empresa, 
que inclusive contou com a presença de três 
governadores de Santa Catarina, o ex Vil-
son Klainubing, o da época, Antônio Carlos 
Konder Reis e o futuro governador, Paulo 
Afonso. Representando Lages estava o pre-
feito Fernando Agostini, o Coruja.

Detentora das marcas Skol, Brahma, 
Antarctica, Bohemia e Guaraná Antarc-
tica, a AmBev - Companhia de Bebidas 
das Américas - é a maior indústria privada 
de bens de consumo da América Latina, 
empregando 35 mil funcionários. A Com-
panhia está presente em 14 países das 
Américas e integra a maior plataforma de 
produção e comercialização de cervejas do 
mundo desde a aliança global fi rmada com 
a Interbrew, atual InBev, em 2004.

Água de qualidade
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A bacia hidrográfica do Rio Caveiras 
é uma das maiores do Brasil. Mesmo 
em épocas de estiagem o volume 
de água não baixa a ponto de 
comprometer a produção de bebidas 
ou o abastecimento de Lages. Essa 
qualidade do Caveiras foi determinante 
para a implantação da empresa.
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TERÇA-FEIRA

A PARTIR de hoje, a Usina Hidrelétrica Barra Grande inicia a geração comercial de energia. Possui capacidade para produzir 708 megawatts

▼ CAMPO BELO DO SUL

Moradia pega fogo e 
homem morre queimado
O corpo de Getúlio Ramos Furtado foi resgatado cerca de uma hora e
meia depois, quando as chamas haviam sido contidas pela ação dos vi-
zinhos. A causa do incêndio é ainda desconhecida. PÁGINA 8

Divulgação

▼ ANITA GARIBALDI

USINA BARRA GRANDE ENTRA EM OPERAÇÃO
Cálculos preliminares, com base em apenas 50% da capacidade de geração, apontam que só Anita Garibaldi receberá R$ 91 mil/mês pela Compensação
Financeira pelo Uso de Recursos Hídricos. Este e os demais municípios - Cerro Negro, Campo Belo, Capão Alto e Lages - entram na briga para conseguir

parte do ICMS, que ficará só com Pinhal da Serra, do lado do Rio Grande do Sul. Eles não possuem indústrias e sobrevivem basicamente do retorno de FPM.
PÁGINA 13

O potencial hídrico existen-
te na Serra Catarinense é 

inquestionável, quer seja pa-
ra atividades turísticas, quer 
seja em relação à geração de 
energia elétrica. Quanto ao tu-
rismo, a exploração do setor 
ainda é inexpressiva na região. 
Já em termos de energia, pro-
jetos se multiplicam e o grande 
início deste processo ocorreu 
com a implantação da Usina 
Hidrelétrica de Barra Grande 
(Baesa).

Localizada no rio Pelotas, 
entre os municípios de Ani-
ta Garibaldi-SC e Pinhal da 
Serra/RS, a Energética Barra 
Grande S.A. (Baesa) foi cons-
truída em maio de 2001 por 
meio de um consórcio de cinco 
empresas: Alcoa Alumínio 
S.A., com participação de 
42,2%, Companhia Paulista de 
Força e Luz-CPFL, com 25%, 
Companhia Brasileira de Alu-
mínio-CBA, com 15%, Camar-
go Corrêa Cimentos com 9%, 
e DME Energética com 8,8%.

No dia 1° de novembro 

de 2005 entrou em funciona-
mento a primeira unidade de 
geração da hidrelétrica. Em 
fevereiro de 2006, a segunda 
unidade também foi ativada 
e três meses depois, em maio, 
a terceira e última unidade 
iniciou suas operações, dando 
início à capacidade máxima 
instalada de 708 megawatts.  
Com essa capacidade, a usina 
gera o sufi ciente para suprir 
cerca de 30% da demanda de 
energia de Santa Catarina, ou 
20% do total do insumo, con-
sumido no Rio Grande do Sul. 
Cada unidade tem a potência 
para gerar 236 megawatts.

Todo o processo de con-
cepção desta hidrelétrica foi 
acompanhado de perto pelo 
Correio Lageano, que na edi-
ção do dia 1º de novembro de 
2005 deu em sua manchete a 
entrada em operação da usina. 
Desde então, vem acompa-
nhando cada passo do empre-
endimento e cobrando a ins-
talação dos outros que ainda 
estão no papel.

A energia que vem 
da força das águas
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Pequenas 
Usinas 
Hidrelétricas 
serão 
implantadas na 
região. Quatro 
delas no Rio 
Caveiras em 
São José do 
Cerrito.



Desde o fi nal do século passado, havia um movimento 
para encontrar uma destinação nobre para o rejeito 
produzido pelas empresas do setor fl orestal da região, 
uma vez que o passivo ambiental só crescia. A solução 
surgiu com a ideia de implantar uma usina termelétrica, 
que funcionasse com estes resíduos. Assim, nascia o 
embrião para a primeira termelétrica de biomassa de 
Santa Catarina.
Após muitas tratativas e negociações fi cou decidido que 
a Tractebel Energia, que já administrava a termelétrica 
de Capivari de Baixo, que funciona com carvão, seria 
a responsável pelo empreendimento e que as empresas 
Battistella e Sofi a fi cariam encarregadas do fornecimen-
to de boa parte da matéria-prima, em troca receberiam 
vapor para suas operações.
Na edição de 19 de dezembro de 2004, o CL confi rma-
va que a Usina de Biomassa, instalada no bairro Cidade 
Alta, estava operando em sua capacidade máxima. 
O seu processo de geração de eletricidade a partir de 
rejeitos de madeira é tão efi ciente, que ela consegue co-
mercializar créditos de carbono, que são comprados por 
outras empresas para reduzir seus défi ts de poluição do 
meio ambiente.

O Correio Lageano estava presente, 
quando em 20 de outubro de 1998 o 

micro e pequeno empreendedor da Ser-
ra Catarinense ganhou uma importante 
ferramenta para seu crescimento, para 
poder sair da informalidade e conquistar 
novos mercados. Isto graças à criação do 
Banco da Mulher. Ele nasceu dentro da 
Acil - Associação Empresarial de Lages, 
em 1998, por uma iniciativa da Câma-
ra da Mulher Empresária, que arrecadou 
valores da comunidade empresarial e da 
prefeitura. Para demonstrar com maior 
clareza que a instituição era voltada pa-
ra todos os setores do microcrédito, seu 
nome foi alterado para Banco da Família, 
acabando defi nitivamente com a dúvida 
sobre só atender a empreendedoras.

O Banco da Família é uma Oscip (Or-
ganização da Sociedade Civil e Interesse 
Público), autorizada pelo Ministério da 
Justiça por meio da Lei n.º 9.790, de 23 
de Março de 1999. Para a consolidação 
deste projeto, o Banco da Família conta 
com importantes parceiros como: WWB 
– World Banking; Acil – Associação 
Empresarial de Lages; PML – Prefeitura 
Municipal de Lages; Badesc – Agência 
Catarinense de Fomento S/A; Sebrae 
– Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e 
Pequena Empresa; BNDES – Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico e 
Social; Novib – Oxfam Netherlands; Oiko 
Credit - Microcredit. 

O Banco da Família é o resultado do 
esforço conjunto de empresários e órgãos 
públicos que acreditam na força e na 
viabilidade dos micro e pequenos em-
preendimentos.  Ele é a única instituição 
no Brasil fi liada à rede WWB – Women ś 
World Banking (Rede mundial de apoio e 
incentivo ao microcrédito).

Rejeito transformado em energia
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Fôlego extra para o pequeno empreendedor

Atualmente o Banco 
da Família possui mais 
de cinco mil clientes, 
contribuindo para a 
geração de emprego e 
renda na região

O investimento da 
Tractebel em Lages 
contribuiu para 
reduzir a poluição 
ambiental. A usina 
queima o resíduo 
industrial gerando 
energia elétrica e 
vapor



A maior 
conquista
do futebol
lageano
O  futebol profi ssional da Serra Catarinen-

se detém um único título expressivo, o de 
campeão estadual de 1965. A conquista não 
poderia ter ocorrido de forma melhor, uma vi-
tória por 2 a 1 contra o então todo poderoso 
Metropol de Criciúma, num jogo disputado no 
Estádio Vidal Ramos Júnior, completamente 
tomado pelo público. O responsável por esta 
conquista foi o Esporte Clube Internacional, 
ou simplesmente o ‘Inter de Lages’. Esta con-
quista ganhou as páginas do Correio Lagea-
no na edição de 30 de março de 1966, um dia 
após esta grande fi nal.

O Internacional foi fundado no dia 13 de 
junho de 1949 por 12 jovens lageanos, alguns 
deles torcedores do Sport Club Internacional, 
de Porto Alegre, o que ajuda a explicar o no-
me e as cores usadas pelo clube de Lages. Nos 
primeiros tempos, o time disputou partidas 
apenas em Lages e nos municípios próximos. 
Sua fi liação à “Liga Serrana de Desportos” 
ocorreu 1950, ano de fundação da entidade 
- em 1974, a entidade mudou seu nome para 
“Liga Serrana de Futebol”. 

O Inter entrou na disputa pelo campeonato 
da cidade em 1951, em uma época em que 
os torneios municipais atraíam fortemente a 
atenção do público em todo o Estado. Nessa 
época, o Inter mediu forças com equipes como 
o “Cruzeiro Futebol Clube”, além de “Aliados 
Futebol Clube” e “Lages Futebol Clube”  - es-
tes dois foram, respectivamente, o primeiro e 
o segundo times a representar Lages no cam-
peonato estadual. A fi liação do Inter à Federa-
ção Catarinense de Futebol ocorreu em 1957.

Na longa trajetória do clube muitas 
histórias surgiram, como a da fi nal do 
Estadual de 1974, cujo resultado até hoje 
é contestado pelos colorados lageanos. 
A decisão contra o Figueirense, de Flo-
rianópolis, seria feita em três partidas. A 
primeira, realizada em Lages, acabou com 
empate por 0 x 0. A segunda, no campo 
do adversário, o Figueirense ganhou por 
2 x 0 com pênalti duvidoso. Descobriu-se 
que o sorteio para a escolha do local do 
terceiro jogo foi manipulado para favo-
recer a equipe da capital catarinense: em 
um dos papéis do sorteio estava escrito 
“Florianópolis”, no outro, “capital”. O Fi-
gueirense ganhou o terceiro jogo, realiza-
do em 3 de fevereiro de 1975, por 4 x 2.

A última grande conquista do Inter de 
Lages aconteceu em 1985, quando a equi-
pe conquistou a taça Dite Freitas, equiva-
lente ao segundo turno do campeonato 
daquele ano. O resultado foi publicado na 
edição do dia 5 de novembro.

O último título do Colorado de Lages
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Atualmente 
Lages não possui 
nenhum time de 
futebol de campo 
no campeonato 
estadual. A cidade 
é representada em 
outras modalidades 
como o futsal e o 
xadrez

Esporte
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sexta-feira

aUdiÊnCia
PÚBLiCa
a Comissão de segurança 
Pública da assembléia
Legislativa esteve reunida 
quarta-feira em Lages. O 
grupo de sete deputados que 
constituem a comissão se 
comprometeu acompanhar 
passo a passo os pedidos 
para que haja solução efetiva 
dos problemas levantados. 
Página 11

aÇÃO promove educação em saúde MaYCon recebeu do prefeito raimundo Colombo a camiseta de Lages, a medalha e uma placa de homenagem pelo desempenho

   SaÚde

sesc fornece
exames gratuitos
à população
Prevenir e alertar a comunidade em 
relação a doenças é o objetivo do 
projeto que o sesc vem realizando 
mensalmente em Lages. Ontem foi 
cumprida mais uma etapa com nova 
série de exames. Página 5

   Conta dinHeiro

Monumento do tropeiro
sofre ação dos vândalos 
Os equipamentos e a iluminação da praça onde está o monumento 
ao tropeiro, na avenida Luiz de Camões, no bairro Conta Dinheiro, 
foram destruídos pelos vândalos. 

Página 4

antônio augusto/divulgação

Sandro Bohneberger

Sandro Bohneberger

a atleta lageana andréia dos santos, medalha de ouro no futebol feminino no Pan-americano de santo Domingo/república 
Dominicana, foi recebida ontem com festa pela comunidade. abraçada na bandeira de Lages, Maycon desfilou em carro aberto 

pelas ruas da cidade sendo recebida em frente à Catedral pelo prefeito raimundo Colombo. 
Página 15Detentora da única medalha olímpica conquistada por 

um serrano, a jogadora Andreia dos Santos, mais co-
nhecida como Maycon, é um orgulho para Lages e toda 
Santa Catarina. Foram inúmeras vezes que a cidade pa-
rou para recebê-la após uma importante conquista. Uma 
destas foi em agosto de 2003, quando chegou ostentando 
a medalha de ouro recebida nos jogos Pan-Americanos 
de Santo Domingo, na República Dominicana. Posterior-
mente, ela foi homenageada pela medalha de prata nas 
Olímpiadas de Pequim 2008 e pela medalha do Pan dis-
putado no Rio de Janeiro. Maycon nasceu em Lages no 
dia 30 de abril de 1977. Começou a praticar futebol num 
campinho de terra perto de sua casa no bairro da Brus-
que. Sua posição original era lateral esquerda, mas nos 
últimos anos vem atuando como meio-campo. Recebeu 
o seu apelido na adolescência, devido a sua semelhança 
física com o cantor Michael Jackson. Atualmente joga no 
Saad (SP) e disputa a Copa do Brasil de Futebol Feminino 
de 2009. A tradição do futebol feminino já é antiga em 
Lages. Prova disto é o grande destaque dado na edição 
de 25 de agosto de 1951, para a partida de futebol femi-
nino envolvendo duas equipes da capital gaúcha. O jogo 
seria disputado no estádio municipal e todo o público 
estava convidado para assistir.

Ela é a menina de 
ouro do esporte 
catarinense
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Lages possui 
diversos 
talentos 
na área de 
esportes. Pelas 
conquistas 
internacionais, 
Maycon é 
nosso maior 
exponencial



Terça-feira, 26 de outubro de 2004

� CURITIBANOS

Casa de Recuperação
quer ampliar atendimento
Direção quer construir um novo prédio para
poder atender mais pessoas. PÁGINA 5

TEMPO NA AMURES

Na Serra Catarinense, chuva na
madrugada, melhorando no de-
correr do dia com presença de sol. Temperatura míni-
ma 6ºC e máxima de 16ºC.

GRUPO de resgate do Corpo de Bombeiros localizou os corpos

AS obras do Midilages já estão bem adiantadas

Ao vencer no tempo normal (1x0) e na
prorrogação (1x0), domingo à tarde, no Estádio

Municipal Vidal Ramos  Júnior, o Atlético de
Ibirama,

o Clube  Atlético Lages  sagrou-se campeão do
Campeonato Estadual da Série A2  2004. Este é o
primeiro título a nível estadual conquistado pelo
time.

PÁGINA 15

O DESEMPENHO do time foi acompanhado por uma torcida de mais de três mil pessoas

604
...desde 1996 foram asfaltados 20 quilômetros do trecho.

As obras da
BR-282 foram
retomadas há

FOI adquirido terreno para ampliação

Mauro Maciel

� MIDILAGES

Está pronto o estatuto 
da Base Tecnológica
Agora o estatuto segue para o departamento jurídico da
Uniplac e para a aprovação dos conselhos. O Micro Dis-
trito de Base Tecnológica de Lages - Midilages I - encon-
tra-se em fase adiantada de implantação junto à Uni-
plac. O Midilages tem por finalidade contribuir para a
criação, desenvolvimento e aprimoramento de micro e
pequenas empresas de base tecnológica. PÁGINA 13

� AFOGAMENTO NO CAVEIRAS

Polícia investiga a
morte de casal 
No sábado à tarde o Corpo de Bombeiros
encontrou o corpo de Patrícia Bernardo da
Silva que morreu afogada no Rio Caveiras, a
poucos metros de onde havia sido localiza-
do o corpo do marido, Pedro Henrique Na-
zario. Ainda é um mistério a circunstância
da morte do casal.  PÁGINA 8

Aeroporto Regional 

do Planalto

dias com as obras paradas
454

Nilton Wolf

Loreno Siega/Divulgação

� CAMPEONATO

CAL CONQUISTA O
TÍTULO DA SÉRIE A2 

Nilton Wolff

Vida curta, mas  
venceu o Estadual

Após o Inter de Lages fechar 
suas portas, mergulhado em 

dívidas, o futebol profi ssional de 
Lages teve algumas equipes que 
tentaram suprir esta lacuna. Inva-
riavelmente, estas tentativas não 
deram em nada. O mais próxi-
mo que chegou a este objetivo foi 
o Clube Atlético Lages, o CAL. 
Ele começou com uma ideia va-
ga, mas que serviu de princípio 
fundamental: fazer um time de 
futebol que fosse uma extensão 
da cidade de Lages, e que fosse 
persistente como o povo lagea-
no. Cogitou-se chamar o time de 
Serrano, mas nada podia ser mais 
direto e mais forte do que o nome 
mais óbvio: Lages.

Em poucos dias foram escolhi-
das as cores, o escudo, a primeira 
diretoria. Já sob a expectativa da 
estreia foi encomendado o pri-
meiro jogo de uniformes. Cami-
sas e calções azuis seriam o car-
tão de visitas do time que entrou 
em campo na cidade de Caçador, 
no dia 10 de agosto de 2002, para 

enfrentar o Kindermann. A parti-
da valia pela Série B do campeo-
nato estadual de 2002 e foi venci-
da pelo time lageano por 1x0. O 
primeiro gol do CAL foi marcado 
pelo jogador Rodrigo Nunes.

O Lages venceu este primeiro 
campeonato disputado e a partir 
de então os sucessos se acumu-
laram. Campeão dos troféus 
Raimundo Colombo e Antônio 
Ceron, disputados contra o Inter-
nacional de Lages, campeão do 
segundo turno da Seletiva 2003, 
campeão do primeiro turno da 
Série A-2 de 2004, e fi nalmente 
campeão desta mesma Série A-2, 
contra o Atlético de Ibirama.

Com isso, o CAL conseguiu 
a vaga no campeonato brasileiro 
da Série C daquele ano. Havia 
trinta anos que um clube lageano 
não disputava uma competição 
nacional. A conquista da segunda 
divisão catarinense foi manchete 
na edição do dia 26 de outubro 
de 2004 do Correio Lageano. O 
clube deixou de existir em 2006.
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Emoção verde-amarela invade o CL
As páginas do Correio Lageano sempre 

abriram espaço para as grandes con-
quistas e eventos do esporte nacional, com 
uma atenção especial para o futebol, que é 
a grande paixão dos brasileiros. Até hoje, 
em quase todos os dias existem informa-
ções sobre o que está acontecendo no fute-
bol verde-amarelo. Mas duas notícias cha-
maram a atenção, ambas envolvendo a se-
leção brasileira contra uma de suas grandes 
adversárias, a Itália. A conquista do Tri, no 
México, em 1970, e a grande decisão nos 
Estados Unidos, ambas vencidas pela nossa 
seleção.

No dia 17 de julho de 1994, o Correio 
Lageano convidava todos a parar em frente 
à televisão e acompanhar a grande fi nal, 
que de um lado tinha o baixinho Romário, 
e do outro o craque italiano Roberto Bag-
gio. Foi exatamente este segundo que ga-
rantiu o título para os brasileiros, ao chutar 
sobre o gol o último pênalti da série italia-
na, uma vez que tanto no tempo normal co-
mo na prorrogação, o zero insistiu em não 
sair do placar. A edição seguinte do jornal 
mostrou os detalhes e maiores informações 
sobre a conquista brasileira.

Já na edição de 23 de junho de 1970, 
a capa do Correio Lageano era só festa, 
pois relembrava a vitória de 4 a 1 sobre 
os italianos, na fi nal da copa disputada no 
México. O jornal não poupou elogios ao 
selecionado nacional comandado por Pelé 
e que tinha entre outros craques Rivelino 
(que depois em 1978 veio a Lages jogar 
contra o Inter de Lages, defendendo a 
equipe do Fluminense), Gerson, Clodoaldo, 
Jairzinho, Tostão e o seu capitão Carlos Al-
berto Torres. Este título valeu a conquista 
em defi nitivo da taça Jules Rimet, que anos 
depois viria a ser roubada da sede da CBF. 
Ela nunca foi encontrada e acredita-se que 
tenha sido derretida, pois era de ouro puro.
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Nossas páginas 
formam um 
verdadeiro 
arquivo 
histórico 
de fatos 
marcantes, 
a exemplo 
da taça Jules 
Rimet

Sem esquecer de prestigiar 
o esporte amador, o Correio 
Lageano sempre acompanhou 
de perto as grandes conquistas 
do esporte nacional. A Copa do 
Mundo é uma delas



A paixão do lageano pela velocidade
A partir da década de 1960, Lages 

despertou para a paixão pelos 
esportes automotores. Parte desta 
paixão pode ser explicada pelos 
expressivos resultados conquistados 
nas pistas pelo lageano Plinio Luer-
sen, que dominava as competições 
no Sul do Brasil na época. Uma das 
emocionantes corridas de Luersen, 
e que só fez crescer sua fama, foi 
retratada na edição de 13 de abril de 
1963, quando foram disputados nas 
ruas do município “os 500 quilôme-
tros de Lages”. A prova reuniu os 
principais nomes do automobilismo 
de Santa Catarina e do Rio Grande 
do Sul.

Já na edição de 3 de março de 
1974, o destaque foi a entrada em 
operação do “Kartódromo” de La-
ges. Ele foi construído na área do 

antigo aeroporto, onde hoje está a 
Uniplac, e pertencia ao Kart Club de 
Lages, que havia sido fundado em 
outubro de 1972. A pista tinha 610 
metros de comprimento por 6,40 
metros de largura. A matéria ressal-
tava ainda o empenho de um grupo 
de empresários que não mediu esfor-
ços para a realização da obra.

Este grupo era formado por Isaac 
Ramos Hoeschl, Adonias Figueiredo, 
Paulo Roberto Baggio, Pregentino 
Parizzi, Daniel Ubaldo Binatti, Salin 
Jorge Chidiac, entre outros. Durante 
anos, as corridas ali disputadas eram 
uma das grandes atrações para a po-
pulação nos fi nais de semana. Embo-
ra ocorram com menor intensidade, 
as provas no Kartódromo de Lages 
ainda despertam muito interesse da 
população.

Atualmente, muito se fala na cons-
trução de um autódromo em Lages. 
Áreas tanto na parte do bairro Cida-
de Alta, como no distrito de Índios, 
já foram mapeadas para a colocação 
deste empreendimento. Justamente 
na região do Cidade Alta, o municí-
pio já contou com um espaço para a 
prática de corridas. Na edição de 27 
de setembro de 1987, a manchete do 
Correio Lageano convidava a popu-
lação para prestigiar a inauguração 
do Autódromo Nabor Vieira Lemos, 
situado no km 87, da BR-282, entre 
Lages e São José do Cerrito.

Ele contava com uma pista de 
2.5 mil metros de chão batido. Para 
a abertura foram agendadas provas 
do Campeonato Catarinense de Au-
tomobilismo, nas categorias de 1.600 
e 4.000 cilindradas. O local foi utili-
zado para competições por cerca de 
cinco anos.

Cidade teve pista 
de chão batido
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A relação dos 
lageanos com 
a velocidade 
sempre foi 
intensa, desde a 
época em que a 
cidade sediava 
corridas nacionais 
que percorriam 
vários Estados



Sem profissional, o 
amador é a opção

Com o futebol profi ssional de Lages 
em crise e na ausência de um time 

profi ssional, a torcida lageana se agar-
ra à paixão pelo futebol amador e nos 
fi nais de semana comparece em bom 
número aos campos de várzea espa-
lhados pela cidade. Para atender a este 
anseio dos apaixonados pelo futebol, a 
Liga Serrana de Futebol promove dois 
campeonatos, todos os anos, nas cate-
gorias livre e sênior.  

Em 2009, o Campeonato Amador 
Livre começou em maio e terminou 
em agosto com sete times, destes, dois 
eram de outros municípios da Serra 
Catarinense, o Nevada de São Joa-
quim e Anitense de Anita Garibaldi. 
O torneio foi bastante disputado, com 
partidas emocionantes e muitos gols.

Na fi nal, disputada no dia 17 de 
agosto, o América venceu o Guarujá 

em um jogo, a exemplo de muitos ou-
tros, emocionante. A grande fi nal teve 
como palco o Estádio Vidal Ramos 
Júnior, para um público de mais de 
mil pessoas. 

Ainda no mês de agosto começou 
a edição 2009 do Campeonato Sênior, 
uma competição que privilegia os 
atletas mais experientes. Doze equi-
pes entraram na disputa e a previsão 
de término é para ainda este ano. O 
último time a levantar o troféu foi o 
Comercial Faccina. 

Até 2007 a Liga também organi-
zava o Campeonato Amador da pri-
meira divisão e em 2004 fez a última 
edição do Campeonato Amador da 
segunda divisão. Estes torneios deram 
lugar ao Amador Livre e com isso 
maior espaço aos Jogos Comunitários 
de Lages (Jocol).

Semana R$ 1,50 - Domingo R$ 3,00 Serra Catarinense, segunda-feira, 10 de agosto de 2009 Nº 14.666

política | 12últimas | 3

Real Guarujá X América
Na rodada do Campeonato Amador, que aconteceu durante o final de semana, os dois times 
terminaram empatados e, no sábado (15), disputam a final, no estádio municipal, em Lages.| 14

DeiSe RibeiRo

Jovem de 18 anos 
é detido por furtar 
em um veículo, no 
Centro de Lages

“Pegada do Tchê” 
comemora o primeiro 
ano e já pensa no 
segundo CD

cl cotidiano (5)

Comunidade dá o 
exemplo em ação 
voluntária na BR-282

cl clip (7)cl polícia (4)

SuSANA küSteR

Paternidade faz 
homenagem 
aos pais
entre as ações realizadas no 
calçadão, houve distribuição 
de mudas e o lançamento do 
concurso de redação.

Crise no Senado 
prejudica 
votações
entre elas a reforma eleitoral. 
oposicionistas afirmam que 
se Sarney continuar na presi-
dência, não haverá votação.
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Nos finais de semana, os jogos de futebol 
de campo movimentam milhares de 
pessoas, tanto para o Amador quanto para 
as disputas do Jocol
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Geral

Que o clima vem sofrendo alterações é 
inegável, basta observar que no passa-

do grandes nevascas aconteciam na região, 
algo que vem se tornando cada vez mais ra-
ro. Da década de 1940 até a de 1980, o Cor-
reio Lageano públicou várias matérias para 
demonstrar o efeito da neve forte em Lages. 
Uma das últimas grandes reportagens sobre 
este tema aconteceu no dia 21 de julho de 
1981, quando os campos existentes nos ar-
redores da cidade fi caram cobertos com o 
branco da neve. Já a ocorrência, incluindo o 
centro, foi registrada na edição de primeiro 
de junho de 1979.

Em termos de região, a última grande 
neve publicada nas páginas do CL aconte-
ceu em 1998, a qual atingiu principalmente 
a região de Urubici. Desde então, o fenôme-
no se repetiu mais algumas vezes, mas sem 
a intensidade do passado, como pode ser 
comprovado nas fotos abaixo registradas 
entre as décadas de 1950 e 1960. Alguns 
especialistas atribuem a redução na quanti-
dade de nevascas na região ao aquecimento 
global. Já moradores antigos do interior da 
região garantem que isto acontece por cau-
sa da diminuição do número de araucárias, 
árvore que segundo eles “puxava” a neve 
para baixo, fazendo ela cair nos campos.

As grandes 
nevascas em 
Lages

Ao lado quatro 
momentos de 
nevasca, na primeira 
(as crianças) em 
1942. A segunda é 
um grupo de amigos 
em 1967. a terceira 
jovens em 1965 e a 
quarta uma paisagem 
de 1957.



Atenção especial para os bairros de Lages
A cobrança por ações efe-

tivas para a melhoria da 
qualidade de vida das pes-
soas que residem em Lages 
sempre foi uma das priori-
dades do Correio Lagea  no. 
Ao longo dos seus 70 anos, o 
jornal cobrou das autorida-
des competentes a realização 
das obras necessárias para 
esta fi nalidade. Isto pode ser 
comprovado na edição do 
dia 17 de dezembro de 1955, 
quando na capa o jornal 
alerta “Doença e miséria 
em nossos bairros”. O texto 
citava nominalmente os bair-
ros  Ponte Grande, Morro 
do Posto, Várzea, Copaca-
bana, Vila Nova, Brusque e 
Frei Rogério como focos de 
doenças e prova do descaso 
das autoridades para com o 
município.

Na edição de 7 de junho de 1952, 
a denúncia que o Correio Lageano 
estampava tratava sobre a baixa quali-
dade dos serviços de limpeza existen-
tes em Lages e denunciava que o lixo 
infestava a cidade. O texto trazia uma 
contundente crítica à administração 
municipal, inclusive lembrando que até 
mesmo obras necessárias, como a co-
locação da rede de esgotos, acabavam 
gerando entulho e lama, o que prejudi-
cava as pessoas.

O outro lado da moe  da, as melho-
rias que a cidade recebeu, também 
foram alvo de reportagens do Correio 
Lageano. Na edição de 17 de maio de 
1970, isto fi cou abem claro, quando 
uma página inteira traçava um perfi l 
das obras que estavam sendo realiza-
das, como a colocação de calçamento 
na rua São Joaquim, uma obra tão 
bem executada que se mantém até 
hoje, com pequenas alterações. Outra 
obra destacada nesta edição foi a rea-
lizada na avenida Presidente Castelo 
Branco.

CL cobra solução de 
problemas nos bairros 

Há décadas os 
leitores contam 
com a força do 
Correio Lageano 
para verem 
resolvidos os 
problemas da 
cidade
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O mês de novembro de 1966 foi 
mais que especial para a popu-

lação lageana, pois o município co-
memorou seu bicentenário com uma 
série de atrações, que culminou 
com um grande desfi le nas princi-
pais ruas da cidade e uma festa nas 
dependências do estádio do Verme-
lhão, do glorioso Internacional de 
Lages, que no início do ano havia se 
tornado campeão estadual de fute-
bol, título válido pelo ano anterior.

Ao longo de todo aquele ano, 
Lages tinha como prefeito Valdo 
da Costa Ávila, que tinha substi-
tuídoa Wolni Della Rocca, e foi su-

cedido por Nilton Rogério Neves. 
Já no comando de Santa Catarina 
estava Ivo Silveira. Embora o ciclo 
da madeira já apresentasse claros 
sinais de decadência na ocasião, 
Lages ainda ostentava uma po-
sição de destaque na economia 
estadual e mostrou sua força nas 
comemorações da data, inclusive 
contando com a participação da 
Banda Marcial de Caxias do Sul, 
que foi recebida com grande festa 
no centro da cidade. Houve uma 
grande missa, celebrada pelo en-
tão Bispo Diocesano, Dom Daniel 
Henrique Hostin.
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Lages comemora seu bicentenário



A alegria de Lages nas páginas do CL
Ao longo de sua história o Correio 

Lageano sempre deu destaque as grandes 
festas e eventos que aconteceram em La-
ges e região. Na metade do século passa-
do, um dos eventos mais concorridos da 
cidade era sem dúvida o Carnaval, o qual 
levava milhares de pessoas para as ruas, 
com o único objetivo de extravasar ale-
gria e confraternizar as pessoas. A folia 
do Momo também invadia os clubes da 
cidade. Um destes Carnavais marcantes 
foi registrado na edição de 8 de março de 
1972.

Naquele ano, a grande campeã do Car-
naval de rua de Lages foi a Escola de Sam-
ba Unidos do Ritmo Castro Alves, que so-
mou 80 pontos. Em segundo lugar, com 71 
pontos, fi cou a Escola de Samba Unidos da 
Vila, que foi seguida pela Escola de Samba 
Ari Barroso e pela Unidos do Morro. Um 
destaque especial foi dado ao Clube 1º de 
Maio, cujo carro alegórico foi o vencedor 
em sua categoria, fi cando à frente do con-
feccionado pelo Clube Recreativo Esporti-
vo Centenário.
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Agora em 2009 as Escolas de 
Samba Unidos do Ritmo Castro 
Alves e Princesa Isabel fizeram 
o Carnaval na avenida Marechal 
Floriano, cantando o mesmo 
samba enredo e desfilando juntas.



Um problema crônico. Assim po-
de ser defi nida a questão das 

enchentes, alagamentos e vendavais 
em Lages, pois a força da natureza, 
aliada à falta de uma melhor infra-
estrutura e o descaso da população, 
que insiste em jogar lixo nos rios, 
podem explicar o que acontece com 
a cidade. Foram inúmeras vezes, 
desde sua fundação até hoje, que o 
Correio Lageano abriu espaço em 
suas páginas para tratar do tema en-
chentes.

Nesta página estão destacados 
dois exemplos desta cobertura. Ao 
lado, a manchete do dia 27 de julho 
de 1977, quando o então governador 
Antonio Carlos Konder Reis man-
dou para Lages um representante 
para avaliar os estragos causados 
por mais uma enchente. Abaixo, a 
notícia divulgada em 6 de agosto de 
1984, cuja manchete era “Lages vi-
ve a pior enchente de sua história”.

Num rápido levantamento, cons-
tata-se que desde a década de 1960 
não passou um único ano sem este 
tipo de notícia. Até mesmo neste 
ano, no mês de setembro, a cidade 
voltou a ser alvo de novos alaga-
mentos. Dezenas de famílias tive-
ram que deixar suas casas porque 
as águas de rios como o Carahá e o 
Ponte Grande transbordaram.
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Lages e os prejuízos com as enchentes

Ainda este ano Lages 
amargou novas dificuldades 
por conta das enchentes. 
Foi agora nos meses de 
setembro e outubro, quando 
diversos bairros da cidade 
voltaram a ficar alagados. 
A exemplo de enchentes 
anteriores, famílias inteiras 
tiveram de deixar suas casas 
e muitas perderam os bens 
que possuíam. Existe um 
projeto para retificar os rios 
Caveiras e Carahá, que se 
levado adiante, eliminaria 
grande parte destes 
problemas de enchentes.



Catedral, um patrimônio de Lages
Um dos maiores orgulhos do povo la-

geano, sem dúvida, é a sua Catedral 
Diocesana Nossa Senhora dos Prazeres. 
Ela foi construída no fi nal do século pas-
sado com a utilização de pedras sabão, 
retiradas da região onde hoje se localiza 
o bairro Morro Grande. A história conta 
que após 10 anos de construção pelos pa-
dres franciscanos, a catedral de pedras foi 
concluída em 1922. Os vitrais foram im-
portados da Alemanha. Ainda no interior 
da catedral destaca-se o altar-mor, em 
estilo gótico, e as imagens do Senhor dos 
Passos e da Nossa Senhora das Dores.

Embora tenha grande importância 
histórica e cultural, não apenas para La-
ges, mas sim para toda Santa Catarina, 
a última vez que a catedral passou por 
uma grande recuperação foi nos anos de 
1990. O fato está registrado nas páginas 
do Correio Lageano, que na edição de 17 
de agosto de 1995, anunciava a inaugura-
ção da restauração do local. Desde então, 
nenhum grande trabalho foi realizado e 
as marcas causadas pelo passar dos anos 
já podem ser notadas, principalmente, em 
suas torres. Vale lembrar que em 2004, 
com a proibição da instalação de luzes de 
Natal nas paredes da catedral, se optou 
pela montagem de um sistema especial de 
iluminação, o qual pode ser apreciado até 
hoje.

A devoção a Nossa Senhora dos 
Prazeres na região é tão antiga quanto 
o início da cidade. A pedido do então 
governador de São Paulo, Dom Luiz Bo-
telho Mourão, o capitão Correia Pinto de 
Macedo iniciou uma povoação e capela 
dedicadas a Nossa Senhora. Bem antes 
disso, em 1599, uma imagem da Mãe de 
Deus apareceu sobre uma fonte em Lis-
boa. A fonte começou a ser chamada de 
“santa” porque sua água passou a curar 
várias enfermidades. Os condes levaram 
a imagem para sua casa e ela desapareceu 
do lugar. Nossa Senhora manifesta-se, en-
tão, a uma menina, dando-lhe a missão de 
pedir aos vizinhos para ali construírem 
uma capela onde ela fosse venerada sob o 
título de Senhora dos Prazeres.

• SERRA CATARINENSE • QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2009•                                                            HISTÓRIA/GERAL • 67  www.correiolageano.com.br

Na foto à esquerda é possível observar os últimos trabalhos 
feitos em 1922 para a inauguração da Catedral Diocesana 
de Lages. Na foto abaixo, um grupo de pessoas se reúne na 
frente da catedral, algo que era comum nos anos de 1940, 
quando a fotografia foi realizada.



O  recorte ao lado, da edição 
de 8 de fevereiro de 1973, 

noticiava que o então presiden-
te do Brasil, Emílio Garrasta-
zu Médici, estava autorizando 
a criação da Escola Superior de 
Medicina Veterinária de Lages, 
cujas aulas começaram em abril 
do mesmo ano. Mas a luta pa-
ra a criação deste curso data de 
muito tempo antes. Em 13 de 
outubro de 1956, o Correio La-
geano divulgava que em visita 
a Florianópolis, o empresário 
José Paschoal Baggio teve con-
tato com estudos que previam 
a instalação do curso de vete-
rinária na Princesa da Serra. 
Vale ressaltar que nesta mesma 
época, Joinville havia acabado 
de conquistar o curso de Enge-
nharia, enquanto Blumenau o 
de Química.

Na década de 1980 o cur-
so de veterinária passa a ser 
conhecido como Centro de Ci-
ências Agroveterinárias (CAV/
Udesc). Hoje, além deste curso, 
o centro conta com Agronomia, 
Engenharia Florestal e Enge-
nharia Ambiental.
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Curso de Lages é referência no Sul do país 



Cada passo do processo de implantação do ensino superior 
em Lages, desde a criação da Associação Catarinense de 

Cultura (ACC), com o objetivo de manter estabelecimentos de 
Ensino Superior e Ensino Médio - Escolas Técnicas do Comér-
cio, em 1959, até os dias de hoje, quando a instituição atravessa 
a sua maior crise, foi acompanhado pelo Correio Lageano.

Só para citar alguns exemplos, em 1966 o jornal anunciava 
a implantação dos Cursos de Ciências Econômicas e Ciências 
Contábeis da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis, 
Administrativas, Jurídicas e Sociais de Lages - FACEC. Poste-
riormente foi noticiada, em 1994, a decisão de acionar o proces-
so de transformação da Fundação em Universidade.

Este processo de transformação correu por mais de cinco 
anos, até que, na edição de 16 de junho de 1999 (ao lado), era 
anunciada a proclamação da Universidade do Planalto Catari-
nense (Uniplac).

Desde o ano passado, o Correio Lageano vem acompanhan-
do atentamente o desenrolar da crise fi nanceira que afeta a ins-
tituição. Crise esta que inclusive necessitou que houvesse uma 
intervenção em sua direção, determinada pela Justiça, a partir 
de um pedido da prefeitura de Lages. 

CL acompanha  
todos os passos
da Uniplac

• SERRA CATARINENSE • QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2009•                                                            HISTÓRIA/GERAL • 69  www.correiolageano.com.br



A publicidade é uma das principais ferramentas uti-
lizadas para a sobrevivência de um jornal. Di-

nâmica, ela passa por constantes modifi cações para 
atender às novas exigências do mercado e das pessoas. 
Na última década estas mudanças têm sido mais signi-
fi cativas, graças aos avanços tecnológicos. Não pode-
mos esquecer que fatores culturais e comportamentais 
ditam o conteúdo da mensagem publicitária, amadu-
recendo-a de acordo com a época e seu público-alvo. 
Durante os últimos 70 anos, podemos acompanhar sua 
evolução nas páginas do Correio Lageano. Um exem-
plo é que nos anos 40 e 50, a publicidade voltada ao 
público feminino tratava a mulher exclusivamente co-
mo dona de casa, que sonhava com utensílios domés-
ticos. Esse modelo caiu em desuso com o passar dos 
anos, evidenciando a valorização e as conquistas da 
mulher na sociedade.

A paixão dos homens por veículos automotores fi ca 
evidente, pois este é um segmento que sempre anun-
ciou nas páginas do Correio Lageano. Presente com 
caminhões pesados, principalmente nos tempos áureos 
do ciclo da madeira, até o Fusca, o carro mais popular 
do mundo. Assim observamos o contraste do Aero 
Willis, automóvel luxuoso lançado em meados do sé-
culo passado, e os modelos da atualidade. 

Os anúncios de época servem também para saber-
mos mais sobre o que faziam os habitantes de nossa 
região nas horas de lazer. Além das atrações culturais, 
observamos os fi lmes em cartaz. Outra opção era 
viajar utilizando os serviços da Varig. Mas a unani-
midade, não só em termos de diversão, foi o rádio, 
“campeão das regiões rurais”, onde concentrava-se a  
maioria da população. A magia do rádio nas comuni-
dades do interior permanece até hoje. Alguns produtos 
anunciados no Correio Lageano, em seus primórdios, 
permanecem no mercado até hoje, como é o caso dos 
refrigerantes Coca-Cola e Pepsi-Cola. Outros tipos de 
anúncio que chamam a atenção por sua originalidade e 
ilustrações características da época são os de remédios.

A evolução da 
propaganda 
em 7 décadas 
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Ao longo dos últimos 70 anos os 
espaços publicitários no Correio 
Lageano passaram por profundas 
modificações, principalmente 
graças aos avanços que 
permitiram, entre outras coisas, 
a inclusão de fotos e de outros 
elementos gráficos.
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Mais bolsas de estudo ao ensino superior
Florianópolis

O governador em exercício 
Jorginho Mello sancionou a lei 
destinando 0,3% do Fundo So-
cial para aquisição de vagas nos 

cursos superiores do Sistema 
Acafe. Hoje há cerca de 8 mil 
vagas sobrando nas instituições 
de ensino superior. “Esta Lei 
não necessita de regulamen-
tação, sendo, portanto, auto-

aplicável”, informou Jorginho 
Mello. “Com a destinação de 
parcela do Fundo Social pa-
ra a Educação, ampliaremos o 
número de vagas públicas gra-
tuitas no Ensino Superior por 

valor inferior ao investimento 
necessário para fazê-lo com es-
trutura própria”, afi rmou Jor-
ginho Mello. “Os critérios para 
distribuição dos recursos entre 
as instituições de ensino e para 

habilitação do aluno às bolsas 
de estudo serão os mesmos de-
fi nidos na Lei Complementar 
281, para concessão de bolsas 
de estudo do Artigo 170”, disse 
o governador em exercício. 

Remuneração 
a conselheiros 
tutelares 

Brasília

Com a fi nalidade de 
prestigiar o trabalho dos 
conselheiros tutelares, a 
CAS aprovou proposta 
para exigir que eles sejam 
remunerados de acordo 
com o mercado de traba-
lho, caso atuem em regime 
de dedicação exclusiva.

Pelo PLS 97/09, do 
senador Raimundo Co-
lombo (DEM-SC), esses 
profi ssionais poderão 
contribuir para o Regi-
me Geral de Previdência 
Social, para ter direito à 
proteção adequada da le-
gislação trabalhista e pre-
videnciária.

“O objetivo do projeto 
é adotar algumas medi-
das que possam melhorar 
a situação atual dessas 
pessoas que exercem ati-
vidade social das mais 
importantes”, ressaltou 
Colombo.

Para a presidente da 
CAS e relatora da propos-
ta, senadora Rosalba Ciar-
lini (DEM-PB), os Conse-
lhos Tutelares represen-
tam ferramenta importan-
te de apoio ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 
sendo justo que os con-
selheiros tutelares sejam 
bem remunerados e pos-
sam ter direito à proteção 
previdenciária.

A matéria segue pa-
ra votação terminativa 
na Comissão de Direitos 
Humanos (CDH), de on-
de, se aprovada, poderá 
ser enviada à Câmara dos 
Deputados. 

>O GOVERNADOR
Luiz Henrique assinou a 
prorrogação de um termo 
de cooperação econômica 
entre Estados com o re-
presentante da região de 
Sâmara em Moscou, Ana-
toly Golovaty. O governo 
de Sâmara vai enviar uma 
delegação, incluindo um 
grupo de empresários e 
um grupo de estudantes, 
para participar da Jor-
nada de Microeletrônica, 
que acontecerá de 1º a 3 
de dezembro deste ano. 
Eles têm interesse em for-
necer tecnologia na área 
química e processamento 
de petróleo e carvão e 
também fertilizantes mi-
nerais.
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O jornal compartilha com o 
público um acervo exclusi-

vo formado em sete décadas de 
trabalhos jornalísticos, que se 
confundem com a realidade da 
cidade, da região e do Estado. 
Essa é a proposta da Exposição 
Correio Lageano 70 Anos de 
História. Foi inaugurada em 
Lages, durante a Festa Nacional 
do Pinhão. As peças que com-
põem a exposição já percorre-
ram vários municípios da Serra 
Catarinense e também espaços 
nobres na capital do Estado.

O Correio Lageano iniciou 
suas atividades em 21 de outu-
bro de 1939. É o segundo jor-
nal diário em circulação mais 
antigo de Santa Catarina e um 
dos mais antigos em atividade 
do Brasil. Com mais de 14 mil 
edições o Correio Lageano 
registra a história da Serra Ca-

tarinense. São centenas de mi-
lhares de páginas preenchidas 
com acontecimentos marcantes, 
vitórias e conquistas deter-
minantes para o crescimento 
socioeconômico da Serra Cata-
rinense. 
A pesquisa para a exposição foi 
realizada por profi ssionais do 
próprio Correio Lageano, sob 
a coordenação da Redação. O 
material selecionado permite 
conhecer e avaliar aconteci-
mentos registrados nas últimas 
sete décadas. 
“Essa relação histórica do 
Correio Lageano com a região 
é incontestável. Sempre defen-
demos e continuaremos defen-
dendo os interesses sociais e 
econômicos da região. Por isso 
somos o Jornal da Serra Cata-
rinense”, conclui a diretora do 
CL, Isabel Baggio.

Páginas contam a história da região

A exposição dos 70 anos do CL, após a 
primeira exibição na Festa Nacional do 
Pinhão, percorreu municípios como São 
Joaquim, Anita Garibaldi, Correia Pinto e 
passou uma temporada em Florianópolis, 
onde foi exposta na sede administrativa do 
Governo do Estado, na Associação Atlética do 
Banco do Brasil (AABB), no bairro Coqueiros  
e no Shopping Iguatemi. Até o final do ano 
deve ser apresentada em outras cidades do 
Estado.
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