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Tractebel Energia agora é
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Energia se transforma.
Compromisso se mantém.
Para entregar um futuro mais e�ciente e sustentável, reunimos 
toda nossa experiência na geração de energia a serviço da ef iciência 
energética, engenharia de manutenção e integração de sistemas. 
Atender melhor nossos clientes, reforçar a nossa participação 
no desenvolvimento social, ambiental e econômico das comunidades 
e ser um parceiro ainda mais inovador: esse é o nosso compromisso. 
Porque o mundo muda e, com ele, toda a nossa energia.
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Nossos 
35 ANOS

editorial

A Adjori não é apenas um 
selo impresso no expediente 
dos jornais. É um símbolo 
que carrega uma história de 
trabalho, de evolução, de 
qualificação  e, especialmente, 
de comprometimento com 
a informação que chega a 
leitores e internautas

Ao repassar o caminho percorrido pela Asso-
ciação dos Jornais do Interior de Santa Catarina ao 
longo desses 35 anos, o sentimento que a�ora é de 
imenso orgulho. É extremamente grati�cante cons-
tatar o quanto a Associação se empenhou e contri-
buiu para o avanço da imprensa  local catarinense e 
o quanto essa mesma imprensa estimulou o desen-
volvimento, a cidadania e o bem-estar das comuni-
dades nos mais diversos quadrantes do Estado.  

Seguimos nessa laboriosa jornada com passos 
�rmes, certeiros e, em muitos momentos, com ações 
ousadas e desa�adoras.   Fomos pioneiros na criação 
de uma rede de notícias, replicando um mesmo 
conteúdo em jornais de diferentes regiões do Estado. 
Saímos na frente na criação de um portal de notí-
cias, ancorando sites de jornais associados e abrigan-

do um banco de dados com centenas de milhares de 
notícias das comunidades catarinenses.

Aproximamos nossos jornais das universidades, 
fonte inquestionável de conhecimento e técnica, 
proporcionando a melhoria editorial e grá�ca das 
publicações e premiando os melhores do ano por 
meio de um dos maiores concursos jornalísticos do 
país.

Estreitamos os laços com a sociedade civil 
organizada, abrindo caminho para que as entidades 
de classe - e a iniciativa privada de um modo geral 
- testasse a e�cácia da mídia local não só para a di-
vulgação de produtos e serviços, mas, também, para 
a difusão de conceitos, princípios e posicionamentos 
éticos. Demonstramos ao poder público municipal 
e também ao estadual o impacto e a ressonância que 
as notícias veiculadas na imprensa local geram na 
comunidade.

Por �m, conquistamos o título de Utilidade 
Pública estadual, mostrando que a Adjori não é 
apenas um selo impresso no expediente dos jornais. 
É um símbolo que carrega uma história de trabalho, 
de evolução, de quali�cação  e, especialmente, de 
comprometimento com a informação que chega a 
leitores e internautas. É dessa maneira que pretende-
mos trilhar nossas próximas décadas. Fornecendo as 
ferramentas, antecipando tendências, formalizando  
parcerias e buscando a valorização e o reconheci-
mento da imprensa local, pelo seu inestimável papel 
na construção de uma sociedade mais justa, mais 
humana e mais próspera.

Miguel Gobbi
Presidente da Adjori/SC
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A imprensa  
FAZ HISTÓRIA

Em seus mais de 410 anos de his-
tória – o primeiro jornal impresso foi 
o Relation oder Zeitung*, lançado por 
Johann Carolus em 1605, em Estras-
burgo, na França  - a imprensa tem 
registrado os fatos que fazem a história 
cotidiana. Mais do que isso. Em muitos 
momentos, tem in�uenciado e dire-
cionado muitos destes acontecimentos 
inserindo-se como forte instrumento a 
fazer história. 

No Brasil, podemos citar como 
exemplos a atuação da imprensa na 
proclamação da Independência e da 
República, no país, no processo de 
redemocratização com a eleição direta 
para presidente da República, no im-
peachment do ex-presidente Fernando 
Collor de Melo , nas ascensão de Luis 
Ignácio Lula da Silva e, mais recente-
mente , em um novo impeachment pre-
sidencial, o de Dilma Vana Rousse�. 

Em Santa Catarina, a imprensa teve 
igualmente papel importante em movi-
mentos decisivos na história do Estado 
e de cada comunidade do interior.  
A comunicação impressa proliferou 

de forma intensa se consideradas as 
condições de infraestrutura da época. 
Como propulsor deste crescimento 
estava o fator político que suplantou 
essas limitações e fez dos jornais um 
instrumento de luta.

Do nascimento do primeiro jornal 
no Rio de Janeiro, em 1808, e a chega-
da da imprensa em Desterro (Floria-
nópolis), em 1831, foram necessários 
apenas 23 anos. Porém, para que a 
imprensa saísse de Desterro e chagasse 
até o município-polo da última das 
seis mesorregiões nas quais se divide 
o atual mapa de Santa Catarina, foram 
decorridos 61 anos. 

 A interiorização da imprensa ca-
tarinense, ao longo dessas seis déca-
das, foi pautada pela força política e 
econômica das colônias em formação.  
De Desterro,   chegou a Joinville em 
1862 (região Norte); Laguna em 1864 
(região Sul); Blumenau em 1881 (Vale 
do Itajaí); Lages em 1883 (Planalto 
Serrano); e Chapecó em 1892 (região 
Oeste). 

A imprensa brasileira 
nasceu em um 
período de embates 
e de reexame da 
consciência nacional; a 
imprensa catarinense 
também é fruto desse 
contexto

De acordo com a W orld Association of  N ew spaper, a prova do surgimento do R elation é uma petição que Carolus escre-
veu para o Conselho da Cidade de Estrasburgo em outubro de 1605, pedindo proteção contra cópias do boletim.

Textos baseados no  livro Origens da imprensa em municípios catarinenses / Mario Luiz Fernandes, organizador. 
Florianópolis: ADJORI-SC, 2009. 

6 origens  
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O semanário  O Catharinense foi lançado em Desterro, em 28 de julho de 
1831. Tinha seis páginas e pequeno formato, de 15,3 por 21,5 centímetros, 

impresso no prelo trazido do Rio de Janeiro por Jerônimo Coelho e adquirido 
com recursos da maçonaria. Em referência à fundação do jornal, o Dia da 

Imprensa Catarinense é celebrado em 28 de julho, em lei sancionada em abril 
de 2004.

Pedra de toque da democracia, a imprensa, quando isenta, é a garantia
 de todas as liberdades, exercendo papel fundamental no equilíbrio de forças 
que sustenta os ideais republicanos”
Luiz Henrique da Silveira (1940-2015)



A imprensa na Capital da província 
foi extremamente partidária e 
projetou muitos de seus jornalistas 
na esfera política  

No norte do Estado, a imprensa 
nasceu manuscrita, em 1852. Dez 
anos depois, surgia  o lendário 
Kolonie-Zeitung

8 origens

Desterro, a atual Florianópolis, foi a porta de entrada 
da imprensa em Santa Catarina. A iniciativa pioneira 
coube ao engenheiro militar Jerônimo Francisco Coe-
lho, natural de Laguna, que lançou O Catharinense em 
28 de julho de 1831. A imprensa na Capital da província 
foi extremamente partidária e projetou muitos de seus 
jornalistas na esfera política. 

Na verdade, em boa parte das vezes, essa imprensa 
era desenvolvida por políticos que buscavam por meio 
das páginas dos jornais uma forma de propagar os ideais 
dos grupos que representavam. De 1831 até 1849,  Des-
terro viu nascer mais sete jornais. Ainda entre o final de 
1831 e início de 1832, na tipografia de O Catharinense, 
foi impresso O Brazil, o segundo jornal da província 
e que teve apenas algumas edições. Estes oito jornais 
encerram o que se pode chamar de o primeiro ciclo da 
imprensa de Desterro e de Santa Catarina. Desde então, 
até a década de 80 do século XX, a imprensa catarinense 
foi marcada por fortes vínculos partidários com grupos 
dominantes.

A imprensa catarinense dá seus primeiros passos rumo 
ao interior a partir da colônia Dona Francisca, atual Joinville, 
localizada ao norte do Estado. É nesta região que nasce Santa 
Catarina, com a povoação de Nossa Senhora da Graça do Rio 
São Francisco, em 1658, atual São Francisco do Sul, o primei-
ro município do Estado e terceiro mais antigo do Brasil. Mas 
Joinville, colonizada a partir de 1851 por alemães, suíços e 
noruegueses, tornou-se o maior município de Santa Catarina 
e abrigou o primeiro jornal fora da Capital, Desterro. Foi uma 
imprensa que nasceu manuscrita, já no segundo ano daquela 
colônia. Dez anos depois, em 1862, nascia o lendário Kolonie-
-Zeitung, inaugurando a chamada ‘imprensa de imigração’. Foi 
o primeiro jornal impresso da colônia e um dos pouquíssimos 
da história da imprensa catarinense a alcançar a longevidade 
de oitenta anos. Redigido em alemão, não era tão partidário 
quanto os periódicos de Desterro, mas também não deixou de 
intervir na política local, quando julgou necessário. Aos pou-
cos, surgiram os primeiros jornais impressos em São Francisco 
do Sul (1884), São Bento do Sul (1890), Campo Alegre (1899), 
Jaraguá do Sul (1919), entre outras cidades da região.



A chegada às 
MESORREGIÕES

Em razão da importância 
política de Laguna sua imprensa 
apresentava forte posicionamento 
político-partidário  

A entrada da imprensa no Vale do 
Itajaí foi por meio de Blumenau, em 
1881, que já se pronunciava como a 
cidade mais próspera da região

9

A imprensa do sul do Estado nasceu em Laguna, ter-
ra de Jerônimo Coelho e Anita Garibaldi, em 1864, com 
o Pyrilampo. Foi a terceira cidade do Estado a ter jornal 
próprio. Em razão da importância política de Laguna 
durante o período imperial, sua imprensa apresentava forte 
posicionamento político, assim como os jornais de Dester-
ro. Jornalistas lagunenses foram responsáveis também pelo 
surgimento de jornais em outras localidades daquela região. 
Até o �nal do século XIX, perto de trinta períodicos de cur-
ta duração foram criados em Laguna. O Albor, semanário 
editado entre 1901 e 1964, foi o jornal de maior longevidade 
da região. Municípios importantes como Tubarão, só teriam 
sua imprensa no �nal do século XIX, e Criciúma no início 
do século XX. 

Assim como em Joinville, a imprensa do Vale do Ita-
jaí também nasceu no idioma alemão e voltada àqueles 
imigrantes. Mas também foi uma imprensa combativa e 
envolvida em muitas das questões políticas que marcaram 
a consolidação daquele município. Um dos períodos mais 
contundentes no �nal do século XIX foi a Revolução Fede-
ralista, na qual Blumenau teve um papel marcante. 

Em Itajaí, outra importante cidade da região, a imprensa 
nasceu três anos depois, em 1884, no idioma português, e 
com conteúdo um tanto diferenciado da imprensa blume-
nauense. Itajaí também recebeu muitos imigrantes alemães, 
mas a colonização de origem açoriana foi mais expressiva. 
Os demais municípios da região só foram ter seu jornal no 
início do século XX. 



Como promissor centro político 
no final do século XIX, Lages teve 
uma imprensa profícua a partir de 
meados da década de 1880 

A imprensa na região Oeste 
nasce com raiz militar e em meio 
ao clima de tensão pela disputa 
territorial  

10 origens

A vila Nossa Senhora dos Prazeres dos Campos das 
Lajes, cujo povoamento iniciou em 1766,  foi desanexada 
de São Paulo em 1820 e elevada à categoria de vila em 
1860. O primeiro jornal dessa mesorregião  foi O Lage-
ano, criado em 1883. Sem filiação partidária, tinha por 
objetivo defender os interesses dos municípios da região 
então denominada de Serra Acima. 

Já em sua segunda edição, o Lageano criticava o go-
verno da província e reivindicava melhorias no sistema 
de ensino, nas vias de comunicação e no processo de co-
lonização. Ao longo de sua trajetória, o jornal desfraldou 
muitas bandeiras como o abolicionismo, apoio à transfe-
rência da Capital de Desterro para Lages e até a separa-
ção de Lages do restante do Estado de Santa Catarina. A 
partir de então, os títulos multiplicaram-se. 

Curitibanos, outra importante cidade da região, teve 
seu primeiro jornal em 1907. O semanário O Trabalho foi 
criado por iniciativa o�cial, mas não deixou de cumprir sua 
missão de informar e integrar a comunidade.

A imprensa na região Oeste nasce em meio ao clima de 
tensão pela disputa territorial. Ou melhor, foi criada como 
forma de promover a integração de seus habitantes e assim 
evitar a ação de possíveis invasores. Em 1892, o capitão do 
Estado Maior, José Bernardino Bormann, lança o Xapecó, 
na então Colônia Militar de Xapecó, fundada e dirigida por 
aquele militar e pertencente ao município de Palmas (PR). 

A o�cialização da colônia pelo governo imperial só 
ocorreu em 1881. O desenvolvimento da imprensa na 
região Oeste foi lento em razão de suas precárias condições 
de infraestrutura, socioeconômicas e principalmente por 
ser um território em litígio entre Paraná e Santa Catarina, 
cujo con�ito  (Guerra do Contestado) deixou mais de dez 
mil mortos. 

Após o Xapecó, há registros das publicações : Xanxerê 
(1911), na colônia de mesmo nome; O Chapecó (1918), 
em Passos Bormann; O Sertanejo (1921), em Chapecó e 
Xanxerê; e A Ordem (1922), folha republicana sediada em 
Xanxerê.
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Avanços 
NOTÁVEIS

A imprensa 
catarinense, como 
a do restante do 
país, também teve 
sua história marcada 
pelo aparecimento 
e desaparecimento 
de  publicações de 
acordo com os ventos 
da  política. A partir 
da década de 1980, a 
imprensa local começa 
a ganhar corpo

Do Império às décadas mais recentes, salvo poucas exceções, os jornais ca-
tarinenses sempre estiveram ligados à causa política fosse ela monarquista ou 
republicana, liberal ou conservadora, antiescravagista, partidária. Mesmo os 
lançados como independentes ou imparciais, no calor de uma disputa política, 
acabavam tomando posição.

Situações marcantes ocorrem em meados do século XIX, com sucessivas 
fases de proliferação de jornais, intensificadas principalmente em períodos 
eleitorais e outras questões ligadas ao governo imperial e, posteriormente à 
República. A maioria das publicações teve vida efêmera.

Foi necessário quase um século para que o atrelamento à política fosse 
reduzindo sua importância. Somente a partir da década de 1980, pode-se 
dizer que a imprensa catarinense começou a perder seu vínculo com o poder 
político, embora este ainda tenha seu peso sobre os meios de comunicação 
como em qualquer lugar do mundo. 

Porém, o que se pode considerar é que a partir deste período a imprensa 
começou a se perceber mais como negócio, como empreendimento gerador 
de lucro, do que como canal propagador de ideologias partidárias sustentado 
exclusivamente pelos patrocinadores desses ideários. 

Concorreram para o início desse processo de mudança a profissionalização 
da própria imprensa e do mercado publicitário embalados por novos fatores 
estruturais experimentados por Santa Catarina desde o início dos anos 70 
como o fortalecimento e diversificação de sua economia, aumento da renda 
per capita de sua população, as novas tecnologias da informação, o surgi-
mento dos cursos de comunicação social no Estado e a elevação do índice de 
alfabetizados.

Década de 1980 -  A mídia impressa local começou a ganhar corpo nos 
anos 80. As principais cidades catarinenses passaram a contar com publica-
ções que miravam seu foco no dia a dia das comunidades. Os recursos gráfi-

Conteúdo extraído do texto “Primeiros Passos da Imprensa Catarinense”, do professor e pesquisador  Mario Luiz Fernandes 

12 evolução



cos eram restritos e a cor ainda 
demoraria a chegar nas capas dos 
jornais locais. A Associação dos Jornais do 
Interior de Santa Catarina (Adjori/SC) é criada 
com o intuito de unir e fortalecer a emergente imprensa 
interiorana.

Década de 1990 - Os anos noventa foram profícuos 
para a mídia impressa local catarinense. É dessa década o 
maior número de filiados à Associação. Sessenta publi-
cações,  todas elas ativas e com grande credibilidade nas 
comunidades onde circulavam, integravam a relação de 
associados.

Anos 2000 - Na entrada de uma nova década – e, na 
verdade, às vésperas de um novo milênio – os jornais 
locais editados em Santa Catarina passam a registrar tam-
bém um significativo aumento nas tiragens. Atualmente, 
a tiragem média das publicações filiadas à Adjori/SC gira 
em torno de três mil exemplares. Algumas publicações, 
que têm abrangência regional, circulando em diversos 
municípios, apresentam números ainda mais elásticos. Os 
que possuem tiragem superior a três mil exemplares já 
representam  28% do universo de associados.

 A  padronização nos tamanhos também é uma ten-
dência que se acentua na mídia impressa local desde o 
início dos anos 2000. O formato tablóide é o preferido 
entre os jornais locais associados, representando perto de 
92% do total. O formato standard está presente em menos 
de 5% das publicações. O aprimoramento na apresentação 

gráfica e o uso da impressão 
em cores tornaram as publica-

ções mais atraentes, conquistando mais 
leitores.

Outra demonstração do fortalecimento da mídia 
impressa local catarinense é o aumento do número de 
páginas dos jornais que circulam nas comunidades do 
interior do Estado. Atualmente, 27% das publicações filia-
das à Adjori/SC circulam com 16 páginas e perto de 47% 
delas mantêm estrutura de 20 páginas ou mais. Ca dernos 
especiais, com apelos regionais, enriquecem os conteúdos 
e tornam a leitura ainda mais  con vidativa aos diversos 
segmentos de público. 

 Outra mostra inquestionável do vigor da mídia im-
pressa local catarinense é o avanço na periodicidade das 
publicações. Se até os anos noventa predominavam as 
publicações mensais e quinzenais,  os semanários são em 
maior número no atual quadro de associados à Adjori/
SC, que abriga, também, diários e bissemanais.

Jornalismo on-line - O mais impressionante avanço 
da imprensa local catarinense, porém,  deu-se a partir de 
meados dos anos 2000, com a atuação no meio digital.  
Ao lançar o seu portal de notícias, em janeiro de 2003,  
a Adjori/SC passou a disponibilizar a seus associados 
ferramenta para a criação de sites noticiosos.  Hoje, perto 
de 60% dos jornais filiados atuam com grande dinamismo 
no jornalismo on-line, avançando para uma nova plata-
forma, a WebTV.

Dados de outubro/2016
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Fortalecimento
pela união

A Associação dos 
Jornais do Interior 
de Santa  Catarina SC 
(Adjori/SC) reconta aqui 
a sua história, que há 
de continuar com o 
mesmo enredo voltado 
a ampliar a dimensão 
da mídia impressa 
local  catarinense, 
fortalecendo seus 
associados e, 
empreendendo 
propostas pioneiras 
para maior valorização 
dos jornais locais

Nascida há exatos 35 anos com 
um espírito empreendedor e associa-
tivista, a Associação dos Jornais do 
Interior de Santa Catarina sempre 
esteve consciente da importância da 
imprensa local como elemento agrega-
dor e fixador da cultura e da tradição 
das comunidades catarinenses.   

Os primeiros anos foram dedicados 
a unir o setor  em torno de objetivos 
comuns. Já  nos  anos 90, com um 
grande número de jornais associados, 
a Adjori/SC  focou seus esforços na  
identificação dos problemas do seg-
mento e na viabilização de projetos, 
convênios e parcerias na busca de sub-
sídios e melhores condições operacio-
nais para a gestão de empresas.

Algumas das mais importantes 
realizações da entidade, porém, acon-
teceram a partir dos anos 2000. De 
lá pra cá,  foram inúmeros e exitosos 
projetos, como a Rede Catarinense de 
Notícias (RCN), o Cadastro Cata-
rinense de Jornais (CCJ), o Projeto 
Jornal Educação e Cultura, o Portal 
da Adjori/SC, a Agência Adjori de Jor-
nalismo e a Revista da Adjori.   

Também foi neste início de milênio 
que os congressos estaduais ganharam 
maior força e prestígio e os encontros 

regionais e jornadas de capacitação 
tiveram vigoroso crescimento, graças 
a parcerias com o Sebrae-SC e com 
instituições de ensino superior públi-
cas e privadas, incluindo-se aí a Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM).

O avanço na produção editorial e 
gráfica dos associados ganhou maior 
projeção com a descentralização dos 
recursos da mídia estadual. Com 
maior fôlego financeiro, a imprensa 
local se fortaleceu e ampliou a cober-
tura dos principais acontecimentos 
registrados nas comunidades catari-
nenses.

É com muito orgulho que a Adjori/
SC repassa, aqui, trechos dessa cami-
nhada de trinta e cinco anos voltados 
a ampliar a dimensão da mídia im-
pressa do interior de Santa Catarina. 
Nessa jornada, a Associação sempre 
esteve amparada por uma diretoria 
competente e magnânima, disposta 
a empreender todos os esforços para 
levar adiante sua missão: organizar, 
fortalecer, unir e capacitar técnica e 
profissionalmente os seus associados,  
coordenar e liderar projetos e metas 
em defesa de todos e da instituição, 
em benefício da imprensa catarinense.
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Fundação

 A Assembleia Geral de Constituição da 
Associação dos Jornais do Interior de 
Santa Catarina foi realizada no dia 24 de 
outubro de 1981, às 14h30, no Salão de 
Convenções do Marambaia Cassino Hotel, 
em Balneário Camboriú. Os trabalhos da 
assembleia foram a bertos pelo então presi-
dente da Abrajori, Mário Alberto Gusmão. 
Além da aprovação do estatuto da Adjori/
SC, os presentes elegeram a primeira 
diretoria da entidade. Con�ra:

Presidente - José Paschoal Baggio – Cor-
reio Lageano, Lages

Vice-presidentes: Darcy Schultz – Diário 
da Manhã , Chapecó;  Dalmo Vieira – O 
Diário, Itajaí; Henrique Carvalho – A 
Notícia, Joinville; Cyrio Nunes de Oliveira 
– Correio do Sudeste, Criciúma

1º Secretário - Mauro Pires – Tribuna do 
Povo, Rio do Sul

2º Secretário - José Manoel de Souza – 
Diário Popular, Itajaí

1º Tesoureiro - Gilberto Bordignon - O 
Regional, Joaçaba

2º Tesoureiro - Flávio José Brugmago – 
Correio do Povo, Jaraguá do Sul

Diretor Cultural - Nilson �omé – A 
Imprensa Catarinense, Caçador

Diretor de Patrimônio - Mário Sera�m – 
Cidadela, Joaçaba

Diretor Jurídico - Dalmo Vieira – O 
Diário, Itajaí

Conselho Fiscal

Efetivos: Presidente - Elio João Bruneto 
– O Jornal, Concórdia; Antonio Dias – 
Tribuna da Fronteira, Mafra; Elias Adaime 
– Correio, Nova Trento

Suplentes: Lúcio Colombo – Correio do 
Norte, Canoinhas; Vilson Ronan Turnes 
– A Região, Ituporanga; Jorge Werpacho-
wski – Folha de Blumenau, Blumenau; 

Secretário-geral - Luiz Carlos Santana

1984 a 1985 e 1989 a 1995 | Darcy 
Schultz – O Celeiro, Chapecó

1981 a 1984 | José Paschoal 
Baggio – Correio Lageano, Lages

1985 a 1989 | Sílvio Rangel – 
Gazeta do Vale, Gaspar

1995 a 2017 | Miguel Gobbi – Folha 
do Oeste, São Miguel do Oeste
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Passos 
decisivos

trajetória

Fortalecida pela chegada de novos 
associados, a Adjori/SC inicia a década 
de 1990 de forma bastante promissora.
Além da prestigiada inauguração da 
sede,  a Associação investiu em uma nova 
logomarca, firmou convênio com a Celesc 
e fortaleceu a parceria com o Sebrae/
SC, resultando em inúmeros cursos de 
capacitação, que serão mostrados  em vá-
rias páginas desta edição. Confira alguns 
momentos e curiosidades que  marcaram 
o período.

inauguração da sede

Realizada no dia 19 de abril de 1993, à 
inauguração da nova sede contou com a 
presença de aproximadamente 30 jornais 
filiados, autoridades, políticos e convida-
dos. A fita inaugural foi cortada simulta-
neamente pelo secretário da Comunica-
ção Social do governo de Santa Catarina,  
Enio Andrade Branco, pelo presidente da 
Abrajori, Élson Ilha de Macedo, pelo con-
selheiro do Sebrae/SC, Eduardo Mattiewi-
cz, pelo presidente da Adjori/SP, Evaldo 
Vicente,  e pelo presidente da Adjori/SC, 
Darcy Schultz. 

Estava presente, ainda, o proprietário 
do espaço e secretário-geral da entidade, 
Miguel Ângelo Gobbi, atual presidente da 
Adjori/SC. À noite, no Salão de Conven-

ções do Hotel Cambirela, em Florianópo-
lis, um jantar de confraternização juntou 
os associados da Adjori/SC e diversas 
personalidades políticas da época. Dentre 
elas: Ivan Ranzolin, presidente da Assem-
bleia Legislativa; Ênio Branco, secretário 
de Estado da Comunicação; Leodegar Tis-
coski, chefe da Casa Civil, e os deputados 
Jair Silveira e Joaquim Coelho.

convênio com a celesc

Firmado em setembro de 1997, o 
convênio que possibilita a cobrança de 
assinaturas de jornais por meio das contas 
de luz teve grande importância para os 
jornais associados. Foi possível baratear 
e agilizar o serviço de cobrança das assi-
naturas; colocar ordem no fluxo de caixa;  
aumentar o número de assinantes dos 
jornais, uma vez que o valor das assinatu-
ras poderia ser parcelado em mais vezes. 
Outras vantagens: renovação automática, 
menor índice de cancelamentos, melhor 
controle financeiro e baixa inadimplência.   

período da gestão

No fim da década anterior, na As-
sembleia Geral Extraordinária do dia 
09/04/89, foi aprovada modificação no 
Estatuto da entidade, passando de um 

Na década de 1990,   
com um grande 
número de jornais 
associados, a Adjori/
SC buscou viabilizar 
projetos, convênios 
e parcerias visando 
melhores condições 
operacionais para a 
gestão das empresas 
jornalísticas.  
É dessa época a 
inauguração da sede, 
a nova logomarca,  e 
a primeira página na 
internet
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para dois anos cada  exercício da diretoria 
e dos conselhos da Adjori/SC.

Nossa vitrine na internet

A primeira página da Associação na 
rede mundial de computadores estreou 
em outubro de 1999. Hospedada, provi-
soriamente, no endereço www.ovizinho.
com.br/adjori, seu conteúdo inicial 
cons tava de informações sobre a entidade, 
como loca lização, missão, corpo social e 
serviços oferecidos. Em 2003, foi criado o 
portal da Adjori/SC (www.adjorisc.com.
br) que,  além de informações da entidade 
e seus associados, conta com notícias das 
mais diversas regiões do Estado.

Vice-presidências

A criação de vice-presidências regio-
nais, defendida desde o �m dos anos 1990, 

foi decidida durante o 35º congresso esta-
dual, promovido em junho de 2007, em 
Laguna.  Em agosto, no Hotel Cambirela, 
em Florianópolis, a  Adjori/SC empossou 
os nove vice-presidentes regionais eleitos 
para o biênio 2007/2009. Dois anos mais 
tarde, a Associação instituiu mais duas 
vice-presidências:  Extremo Sul e Planalto 
Serrano, ampliando sua representativida-
de em todos os quadrantes do Estado.

Presidente da República em 
contato com a Adjori/SC

Um momento peculiar na história da 
Associação, ocorreu no dia 8 de março de 
1997, data de início do X Congresso Esta-
dual dos Jornais do Interior, em Joinville. 
Naquela ocasião, o então presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso 
esteve na cidade para visita rápida ao 
município e a seu prefeito, Luiz Henrique 

da Silveira. Ainda no aeroporto, FHC foi 
recepcionado por membros da direção 
executiva da Adjori/SC e Abrajori, que lhe 
foram solicitar  audiência em Brasília.

Prêmio aos melhores do ano

A década termina com a criação do 
Prêmio Adjori de Jornalismo, que se 
tornou a maior ferramenta de estímulo ao 
aprimoramento dos jornais associados.

Doze anos após a fundação da Adjori/SC, sua nova dire-
toria queria renovar e dinamizar a entidade que representa-
va. Uma das ações feitas nesse sentido foi a adoção de uma 
nova logomarca. O símbolo, criado em 1993 pela agência 
Produto Final Publicidade,  foi mantido por duas décadas, 
passando apenas por uma modernização nesse período. Se-
gundo a concepção dos produtores, a logomarca foi desen-
volvida com base nos seguintes conceitos - Globo terrestre: 
representa o sistema em que vivemos, cuja circunferência 

dá a ideia de união; Mapa de Santa Catarina: incrustado no 
símbolo anterior, homenageia a nossa terra, o nosso chão; 
Jornal aberto: signi�ca cultura, saber e sustenta os outros 
dois símbolos; Abreviatura da entidade: é o pilar de susten-
tação e representação.  Em tempos de avanço da multipla-
taforma, a Adjori/SC adotou  nova logomarca. Apresentada 
durante o 42º Congresso Estadual, promovido em Itá, em 
2014, remete ao movimento da impressão do jornal em dire-
ção ao futuro, em harmonia com as novas mídias. 

ADJORI sc
www.adjorisc.com.br

SC
www.adjorisc.com.br

Logomarca da entidade
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Iniciativas 
PROMISSORAS

Dos anos 2000  
para cá, foram inúmeros 
e exitosos os projetos 
desencadeados pela 
Adjori/SC. Também foi 
neste início de milênio 
que os congressos 
estaduais ganharam 
maior força e prestígio  
e os encontros regionais 
e jornadas de capacitação 
tiveram vigoroso 
crescimento.  Criado  
em 1999,  o Prêmio  
Adjori de Jornalismo 
passa a figurar entre os 
maiores do país

Jornal na Escola

Consciente da importância dos jornais locais no processo de valorização da 
cidadania e no desenvolvimento das comunidades catarinenses, a Adjori/SC tem 
promovido a implantação do Projeto Jornal Educação e Cultura, que utiliza os 
jornais locais como material didático e veículo de comunicação em sala de aula.

O projeto-piloto nasceu em 1999, por iniciativa da Folha do Oeste, que 
enxergou, nessa atitude, a possibilidade de levar para os alunos um conteúdo 
com linguagem e abordagem mais especí�cas. Dois anos mais tarde, o exemplo 
foi seguido pelo O Jornal, de Concórdia, e, posteriormente, pelo jornal A Sema-
na, de Curitibanos. Desde então, o projeto foi crescendo, ganhando vida, novos 
formatos e novos adeptos. Escolas, alunos, pais e professores se conscientizaram 
dos benefícios da leitura do jornal em sala de aula e, atualmente, buscam essa 
alternativa.

Cadastro Catarinense  de Jornais (CCJ)

A Adjori/SC é responsável pelo Cadastro Catari-
nense de Jornais, o mais completo banco de dados da 
mídia impressa catarinense, que classi�ca, certi�ca e 
comprova a circulação dos jornais no Estado. Além 
disso, se con�gura em um precioso instrumento de 
organização e informação sobre os jornais editados 
em Santa Catarina. Pioneiro no gênero no país, é 
modelo para as demais Adjoris e até para secretarias 
de Comunicação de governos. 

Após numerar e certi�car as edições dos jornais, a entidade as encaminha 
para arquivo na Biblioteca Pública estadual. Os jornais que estão em dia com o 
Cadastro são identi�cados por um selo e recebem um certi�cado chancelado pela 
Adjori/SC e pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC), entidade mantenedora 
da Biblioteca Pública estadual. Tal certi�cado tem sido importante referência para 
agências de publicidade e prefeituras, para distinguir as publicações que atuam 

CCJ

SC
www.adjorisc.com.br

REGULARIDADE  
COMPROVADA
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com regularidade daquelas que aparecem apenas de vez em quando. Em outubro 
de 2016, o CCJ já contabilizava mais de 116 mil edições cadastradas. 

Rede Catarinense de Notícias (RCN)

A Adjori/SC retomou, em junho de 2002, a proposta de consolidação da 
Rede Catarinense de Notícias, nascida em 1997 como Rede Catarinense de Jor-
nais. Temas atuais e de interesse de leitores de todo o Estado são os critérios que 
direcionam o conteúdo da página produzida semanalmente pelo departamento 
de jornalismo da casa e veiculada por um grupo de jornais associados à enti-
dade. Jornais das mais diferentes regiões do Estado, com tiragem média de três 
mil exemplares, integram a RCN. Juntos, contabilizam mais de 500 mil leitores. 
Durante os quase quinze anos de atividade ininterrupta, a RCN já produziu 
cerca de 760 páginas de material jornalístico.

Publicações da Adjori/SC

Em janeiro de 1999, a Adjori/SC levou adiante a ideia de editar um jornal 
informativo. Durante sete anos, signi�cou importante ferramenta de comuni-
cação com o associado, divulgando as atividades representativas da entidade, 
mostrando as iniciativas em prol do aprimoramento e desenvolvimento dos 
jornais locais e abordando 

Projetos culturais

O livro ‘Origens da Imprensa nos Municípios Catarinenses’,  lançado em ou-
tubro de 2009 pela Adjori/SC, representa a mais valiosa contribuição à história 
da imprensa catarinense. De conteúdo inédito e sem similar em todo o país, o 
livro começou a  ser  construído a partir de matérias escritas pelos jornais �lia-
dos e que concorreram a troféus no Prêmio Adjori/SC de Jornalismo. 

Em  mais de 200 páginas, o livro coordenado pelo professor e pesquisador 
Mario Luiz Fernandes, traduz o esforço para resgatar o nascimento da imprensa 
nos diferentes quadrantes de Santa Catarina. Precioso material de pesquisa. 

Com a obra, editada com recursos do Fundo Cultural, Santa Catarina passa 
a ser o primeiro Estado a ter o início da imprensa registrado com riqueza de 
detalhes em boa parte de seus municípios. O livro, prefaciado pelo então go-
vernador Luiz Henrique da Silveira, foi lançado em solenidade  prestigiada por 
inúmeras autoridadades, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catari-
na. Estiveram presentes autoridades do Executivo e do Legislativo catarinenses, 
personalidades do meio acadêmico, artístico, cultural e publicitário, além de 
grande número de jornais associados. Todos os presentes foram agraciados com 
um exemplar do livro ‘Origens da Imprensa em Municípios Catarinenses’, que 
também foi distribuído ao meio jornalístico, a bibliotecas públicas e a universi-
dades, entre outros.

RCN - 384
Edição de Setembro 2016 
Semana IV adjori

adjorisc
rcn@adjorisc.com.br 

A notícia que você lê aqui, mais de 800 mil pessoas também leem em toda Santa Catarina SC

Somos o terceiro Estado 
mais competitivo do país
Santa Catarina se manteve no ranking que avalia pilares como solidez 
�scal, educação, segurança pública, sustentabilidade social e ambiental

Avaliações acima da média 
nacional em pilares como educa-
ção, inovação, sustentabilidade 
social e segurança pública garan-
tiram que Santa Catarina man-
tivesse a terceira posição (atrás 
apenas de São Paulo e Paraná) 
no Ranking de Competitividade 
dos Estados 2016, promovido 
pelo Centro de Liderança Públi-
ca (CLP). A premiação foi reali-
zada na sede da BM&FBovespa, 
em São Paulo, no último dia 19.  
"O reconhecimento de hoje é um 
prêmio para todos os catarinen-
ses", a�rmou o governador Rai-
mundo Colombo. 

O pilar da educação, por 
exemplo, passou de 84,1 para 
85,7 pontos, ocupando agora 
o 3ª lugar. Quando o assunto é 
inovação, estamos bem acima 
da média nacional, que é de 25,6 

pontos: com 64, 9 pontos (con�-
ra os dados no quadro acima).

“Ser competitivo é ter condi-
ções de promover um desenvol-
vimento econômico sustentável, 
que bene�cie toda a população”, 
avalia o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de San-
ta Catarina (FIESC), Glauco José 
Côrte. “O ranking mostra que 
somos fortes em sustentabilida-
de social, educação e inovação, 
que também são características 
valorizadas pelo industrial cata-
rinense”, complementa Côrte. 

Para o vice-presidente de ser-
viços da Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas de Santa 
Catarina (FCDL/SC), Mauro 
Finco, isso é resultado do tra-
balho integrado do governo do 
Estado com a iniciativa privada. 

“De nossa parte, temos traba-

lhado tanto na educação e na sus-
tentabilidade social e ambiental, 
com projetos nas escolas, como 
o Recicla FCDL, quanto em ter-
mos de varejo, com campanhas e 
ações voltadas ao empresariado”, 
destaca o dirigente.

De 2001 para cá, o crescimen-
to é visível: ocupamos o 7° lugar 
naquele ano, o 6° em 2012 e em 
2013, o 5° em 2014 e o 3° em 
2015. O presidente da Fecomér-
cio SC, Bruno Breithaupt, avalia 
que os bons resultados nos in-
dicadores sociais reforçam o di-
ferencial catarinense no que diz 
respeito à qualidade de vida e ao 
bom desempenho do emprego, 
visto que temos a menor taxa de 
desocupação do país. “O setor do 
comércio e serviços é um grande 
responsável por isso, empregan-
do 1,4 milhões pessoas”, a�rma.

Mais ranking
A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) permane-

ce à frente das demais universidades particulares e públicas do 
estado na edição 2016 do Ranking Universitário Folha (RUF), 
do jornal Folha de São Paulo, conquistando a 8ª posição entre as 
melhores universidades do país. O ranking avaliou cinco indica-
dores de 195 instituições. 

Gás natural 1
No mês de agosto, a SCGás vendeu 55,9 milhões de metros 

cúbicos de gás natural. Esse foi o maior volume vendido no ano 
de 2016 até agora. A média diária de consumo foi de 1,80 milhão 
de metros cúbicos de gás natural, um valor alto dentro da média 
histórica, e alcançou pico de 1,97 milhão, superior à maior média 
mensal da companhia, de 1,93 milhão em agosto de 2013.

Gás natural 2
O volume distribuído a três dos segmentos consumidores 

de gás natural - industrial, residencial e GNV – também teve 
crescimento em relação a julho. O único segmento com queda 
foi o comercial (-0,04%), mas o acumulado do ano ainda é de 
crescimento. A venda de gás natural em agosto somou R$ 66,5 
milhões, gerando um lucro operacional de R$ 10 milhões, que 
somado ao lucro acumulado anterior chega a R$ 102,3 milhões 
em 2016.

Medalha ao mérito
O dia 26 de setembro é a data limite para entrega da documen-

tação de indicação a Medalha do Mérito concedida pelo Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 
(CREA-SC). A premiação homenageia anualmente os pro�ssio-
nais, empresas, entidades de classe e instituições de ensino que 
se destacaram na área da Engenharia e Agronomia, concedendo 
também a inscrição no Livro do Mérito Estadual.

Educação executiva
Gerentes do Sicoob Central SC/RS participaram do primeiro 

módulo do Programa de Educação Executiva, promovido pela 
Universidade Sicoob e realizado pela Fundação Dom Cabral, em 
Nova Lima (MG). O curso é dirigido aos diretores executivos, 
superintendentes e gerentes das cooperativas centrais do Sicoob. 
Os próximos encontros serão nos dias 6 e 7 de outubro, 8 e 9 de 
novembro e 1° e 2 de dezembro.

FONTE : WWW.RANKINGDECOMPETITIVIDADE.ORG
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Turismo & Negócios 
em Santa Catarina
eleito como um dos setores portadores de futuro para a 
indústria catarinense, o segmento de Turismo  
destaca-se pelas amplas oportunidades que pode trazer 
à economia estadual, nos seus mais diversos segmentos
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Agência Adjori de Jornalismo

A Agência Adjori de Jornalismo foi criada pela Adjori/SC em janeiro de 
2013, tornando-se modelo para as demais Adjoris estaduais. 

A Agência fornece matérias jornalísticas para os jornais associados a partir 
da redação em Florianópolis-SC e recebe deles conteúdos jornalísticos rele-
vantes, de interesse estadual. Tais conteúdos são veiculados no meio impresso 
e no digital dos jornais e postados no portal da Adjori/SC. A Agência tem 
como principais parceiros as entidades organizadas da sociedade brasileira e 

catarinense (confederações, federações, associações, ordens, conselhos etc.) 
e também governos, parlamentos e órgãos do Judiciário, além de empre-

sas estatais, de economia mista e autarquias.
A Agência Adjori de Jornalismo fornece aos seus parceiros de Ação 

Editorial, tanto na área pública como privada, um serviço de Clipa-
gem Imediata (via internet e redes sociais), assim que as matérias são 

postadas, distribuídas e publicadas. Também oferece a Clipagem Im-
pressa e Eletrônica, por meio de Cadernos de Clipagem que dão a estatís-

tica sobre número de jornais que publicaram, local, número de exemplares 
e leitores por semana, área geográfica e demográfica de abrangência e outras 
informações relevantes para as instituições, órgãos e entidades parceiros da 
Ação Editorial.

Portal de notícias

Além de fomentar o aprimoramento dos veículos de comunicação im-
pressos, a Adjori/SC fornece a ferramenta para que cada associado possa ter 
seu jornal on-line. Desde 2003, está no ar o portal de notícias da Adjori/SC 
(www.adjorisc.com.br)  que traz, além das iniciativas da entidade e infor-
mações de todos os filiados, as versões on-line de jornais associados. Um 
avançado sistema de busca de  notícias permite localizar a quantidade de ma-
térias sobre um  determinado assunto, ou personalidade,  constante no  banco 
de dados. Esse acervo, alimentado pelos jornais locais e pela redação da casa, 
já supera as 260 mil notícias, com uma média de oito mil  novas informações 
por mês. Em 2016, a média de visitação gira em torno de um milhão de pági-
nas vistas por mês.





Proposta de Emenda à 
Constituição 241/2016 

(PEC 55/2016 - Senado Federal) 

Por que somos contrários? 

1. Não estabelece limite para o teto da despesa com juros e amortização da dívida pública. 
O  maior dispê ndio de recursos do orç amento público brasileiro seg uirá  inalterado,  ag ravan-
do  i d ida t  

2. Reduz a capacidade de investimento do Estado.
 F orç ado a destinar cada vez mais recursos ao pag amento da dívida ( que consumiu 4 0, 3 % 
e 4 5 , 1 % do orç amento federal em 2 01 3  e 2 01 4 ) ,  o Estado reduz consideravelmente a sua 
capacidade de investir e ao mesmo tempo estimular o setor privado a investir em á reas es-
senciais ao desenvolvimento de uma naç ã o,  especialmente em saúde,  educaç ã o e infraes-
tr t ra  a ta do a ta a ão o i a  

3. Não abrange a discussão acerca da redução da taxa básica de juros da economia. 
 A elevadíssima tax a bá sica de j uros vig ente no B rasil acarreta demasiada transferê ncia de 
r da ao tor a iro  d tri to d  i tivo ao tor rod tivo  a i v ti to  

 r a  trat i a  a to o tor rivado a to o tor i o t  di dad  a o -
t ão d  r r o  ara a iar a  a  atividad   at  o ara a dir  a a ta do 
a o i i idad  d  ovo  i v ti to   a ta do a o tra ão da o o ia

4. Não é necessária ao combate da inflação.
O  problema “altista”  foi g erado nos últimos anos devido a equívocos de avaliaç ã o e atuaç ã o 
do ov r o d ra  a o d ão da o o ia  or a  t o  at o  ara rar r a -
t  a r ia  o tív i   tra ort  i o  a t do o r o arti ia t  ai o  

a do o  r o  ora  d travado ”  a i a ão a to  o id rav t  D vido 
 ri  o i a  a to do d r o  da d o a a do o idor  do tor 
rivado  a i a ão  d o tra  ar  d tro da ta ti ada o a o C tra

5. Não traz a propagada “retomada da confiança” e não destrava investimentos.
O  resultado da proposta será  ex atamente o oposto:  substancial reduç ã o de investimentos 

i o   rivado   r d ão da o a a r aria  a a vi ta a d t riora ão do rio 
o i o  

6. Não traz incentivos diretos ao setor produtivo, apenas favorece o setor financeiro. 
av r  a tra r ia d  r da do tor rod tivo  i d tria  ara o tor a iro  ra -

d  art  do a ita   od ria r d ti ado  o tr ão d  ova  ri a  o a  o -
itai  r dio  r  d ti ado ao r ado a iro  d  rto ra o  ativo

Untitled-1.indd   1 09/11/2016   17:48:55



PEC 186, UM PROJETO PARA
MUDAR O PAÍS 

Combate à sonegação fiscal, financiado-
ra direta da CORRUPÇÃO. 

Combate à concorrência desleal.
Incremento de eficiência na fiscalização e 

arrecadação de tributos. 
Incremento na justiça fiscal, social e tri-

butária. 

Incremento qualitativo na prestação de 
serviço público.

Meritocracia.
Respeito ao bom contribuinte.
Melhoria na qualidade de vida do cida-

dão.

O que buscamos com a PEC 186/07?

Dívida pública, a grande vilã a ser enfrentada pela sociedade brasileira.

“Estamos diante de um 
monstro mundial que contro-
la o poder financeiro e o po-
der político com esquemas 
fraudulentos. É muito grave 
isso. Eu diria que é um mega 
esquema de corrupção ins-
titucionalizado”. Maria Lúcia 
Fattorelli

Estimativas preliminares da Auditoria Cidadã da dívida: após a audi-
toria da dívida pública, ela cairá para 24% do orçamento. Cerca de 
500 bilhões de reais a serem aplicados no desenvolvimento do Brasil.

Equador reduz em 70% a 
dívida pública após audito-
ria coordenada pela funda-
dora do movimento “Audi-
toria Cidadã da Dívida”

Fonte: Auditoria Cidadã da Dívida R$ 978 BILHÕES

Se depender da gente, SANTA CATARINA vive melhor. 
Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado de Santa Catarina 

 Auditoria já!
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Parceria 
VALIOSA

capacitação

O Programa de Capacitação promovido em parceria com o
Sebrae/SC, do qual participaram empresas jornalísticas 
filiadas, de diferentes regiões do Estado, resultou em uma das mais 
eficientes e produtivas iniciativas de aperfeiçoamento da mídia 
impressa local catarinense



1999 - Administração de 
Pequenos Negócios
06 e 07/03 -  São Miguel do Oeste
13 e 14/03 - Joaçaba
20 e 21/03 - Rio do Sul
10 e 11/04 - Sombrio 

1999 - Qualidade no 
Atendimento
08 e 09/05 - Itapiranga
15 e 15/05 - Caçador
22 e 23/05 - Brusque
29 e 30/05 - Jacinto Machado

1999 - Criatividade em Vendas  
05 e 06/06 - Dionísio Cerqueira 
12 e 13/06 - Capinzal
19 e 20/06 - São Bento do Sul 
26 e 27/06 - Imbituba 

2002 - Marketing Integrado
11 a 13/10 - Florianópolis 

2003 - Vendas e Telemarketing
17 a 19/01 - Itajaí

2003 - Vendas, Sistemas e 
Cobrança 
15 e 16/02 - Concórdia

2003 - Forma e Conteúdo
25 a 27/04 - São Carlos 

2003 - Aprendendo a 
Empreender
27 a 29/06 - Laguna
Palestrante: Luiz Fernando Garcia

2003 - O�cinas de Redação e de 
Forma e Conteúdo
23 e 24/08 - Unisul/Pedra Branca
Palestrantes: Ana Lavratti e 
Luciane Zuê

25
Ao longo de sua trajetória, a Adjo-

ri/SC contou em diversos momentos 
com a parceria do Sebrae/SC. O Pro-
grama de Capacitação de Jornais do 
Interior foi iniciado em 1998 com o 
curso de Qualidade Total, promovido 
em Florianópolis.

No ano seguinte, o convênio 
continuou e, além de ter viabilizado a 
realização de programas importantes 
para o aperfeiçoamento dos jornais 
do interior de Santa Catarina, por 
meio de cursos regionais, o Sebrae-
-SC abriu vagas para os associados 
participarem de alguns de seus prin-
cipais cursos. 

Ao final do mesmo ano, o Sebrae-
-SC acertou, ainda, a franquia de 
duas vagas por evento a associados 
da Adjori/SC nos cursos Empretec e 
Projeto Ideal. Ao todo, 16 empresas 
jornalísticas associadas foram bene-

ficiadas.
  O Programa de Capacitação – 

Núcleo Estadual de Jornais do Inte-
rior, do qual participaram 45 empre-
sas jornalísticas filiadas,  produziu, 
entre outubro de 2002 e novembro de 
2003, cinco seminários e mais de 14 
mil horas de consultoria in company 
e a distância, resultando em uma das 
mais eficientes e produtivas inicia-
tivas de aperfeiçoamento da mídia 
impressa local catarinense. 

Cada jornal recebeu treinamento 
de CorelDraw, PageMaker, Photoshop 
e Diagramação, além do diagnóstico 
empresarial, abrangendo as áreas es-
tratégica, operacional e de mercado. 
A avaliação positiva dos jornais par-
ticipantes  confirma que a capacita-
ção é a chave para o crescimento e o 
fortalecimento dos empreendimentos 
jornalísticos.
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Jornadas 
proveitosas

capacitação

Cerca de 150 
profissionais de 
imprensa, de 
58 veículos de 
comunicação, 
participaram da 
1ª Jornada Adjori/
SC de Jornalismo, 
promovida em  2010. 
Foram realizadas 
nove oficinas de 
atualização, de 15 
horas/aula cada, 
coordenadas 
pela Adjori/SC 
em parceria com 
instituições de ensino 
superior

Visando estimular o aprimora-
mento dos jornais locais e fomentar a 
aproximação do meio acadêmico com 
os empreendimentos jornalísticos do 
interior, a Adjori/SC promoveu, em 
2010, a 1ª Jornada Adjori/SC de Jor-
nalismo,  em parceria com instituições 
de ensino superior privadas.

A jornada destinou-se a proprie-
tários, diretores e colaboradores de 
jornais associados; profissionais de 
imprensa de prefeituras e secretarias 
de Desenvolvimento Regional e de 
outros veículos de comunicação. 

Ao todo, foram realizadas nove 
oficinas de atualização, de 15 horas/
aula cada, nas seguintes instituições:  
Faculdade Estácio de Sá, campus São 
José; Universidade do Oeste de Santa 
Catarina - Unoesc, campi São Miguel 
do Oeste e Joaçaba; Univali, Universi-
dade do Vale do Itajaí, campus Itajaí; 
Universidade do Sul de Santa Catarina 
- Unisul, campus Tubarão; Universi-
dade Comunitária da Região de Cha-
pecó - Unochapecó, campus Chapecó; 
Universidade do Contestado, campus 
Concórdia; Faculdade SATC, campus 
Criciúma e Associação Educacional 
Luterana Bom Jesus/Ielusc, campus 
Joinville.

Cada evento seguiu seu próprio 
roteiro, porém alicerçado em um car-
dápio básico, contemplando: congra-
çamento e troca de experiências, com 
destaque à proposta de cada jornal 
para a região; trato do texto; produ-
ção de pautas unindo à edição; textos 
jornalísticos para web, atualização de 
site, uso das redes sociais; estímulo à 
produção de matérias locais; análise e 
orientação sobre planejamento gráfi-
co, diagramação e edição. 

As oficinas não tiveram custo 
financeiro, apenas o apoio para a 
divulgação dos eventos nas respec-
tivas regiões. A iniciativa teve apoio 
da Federação Catarinense de Municí-
pios (Fecam) e patrocínio do Badesc 
- Agência de Fomento do Estado de 
Santa Catarina (BADESC), da Funda-
ção Cultural Badesc e do Sicoob.

Todos os eventos tiveram ampla 
divulgação por meio de anúncios em 
jornais associados, spots de rádio e 
matérias postadas no portal da Adjo-
ri/SC e em sites de jornais associados. 

Os participantes que cumpriram no 
mínimo 85% da carga horária prevista 
receberam certificados assinados pela 
Adjori/SC e pelas respectivas univer-
sidades.



Faculdade SATC 
Criciúma - 12 e 13/11 
Coordenação  
Lize Búrigo
Palestrantes 
Marli Vitali, Rogério 
Mosimann, Rita Camila 
B. Durante, Lize Búrigo, 
Fabiano Peres

Unisul
Tubarão - 19 e 20/11
Coordenação 
Darlete Cardoso
Palestrantes 
Ronaldo Amorim 
Sant’Anna, ldo Silva da 
Silva, João Lucas Cardoso, 
Khaled Salama, Darlete 
Cardoso

Estácio de Sá
São José - 5 e 6/11 
Coordenação
Paulo Scarduelli
Palestrantes 
Regina Zandomênico, 
Ricardo Russo, Rogério 
Mosimann e Fabiano Peres
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UnC
Concórdia - 3 e 4/12 

Coordenação  
Camila Paz Fachi

Palestrantes 
Vanessa Hubner Girotto, 

Douglas Rieger Fortes, 
Camila Paz Fachi

Unochapecó
Chapecó - 3 e 4/12 

Coordenação  
Mariangela Torrescasana,

Palestrantes 
Francesco Silva, Ilka 
Goldschmidt, Hugo 

Gandol� de Oliveira, 
Mariangela Torrescasana, 

Márcio Scheibel

Unoesc
Joaçaba - 3 e 4/12

Coordenação  
Paulo Ricardo dos Santos

Palestrantes 
Gustavo Deon, Jairo 

Roberto Fachi

28 capacitação
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Univali
Itajaí - 10 e 11/12 

Coordenação  
Carlos Praxedes

Palestrantes 
Vera Sommer, Valquíria 

Michela John, Laura 
Seligman, Francisco de 
Borba, Sandro Galarça

Unoesc
São Miguel do Oeste

 17 e 18/12
Coordenação  

Leoní Serpa
Palestrantes 

Rafael Ho�, Ricardo 
Pavan, Leoní Serpa

Ielusc
Joinville - 10 e 11/12

Coordenação  
Sílvio Melatti
Palestrantes 

Tomás Barreiros, Paulo 
Finger, Sílvio Melatti

30 capacitação
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Um salto de 
QUALIDADE

capacitação

A parceria da Adjori/SC com a  ESPM-Sul resultou em cursos 
de excelente nível técnico e máximo aproveitamento.  
O conteúdo, a didática e a aplicação prática dos ensinamentos 
foram valorizados pelos participantes dos três encontros
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Em 2012,  a Adjori/SC deu um pas-
so importante em direção ao aprimora-
mento na gestão das empresas jornalís-
ticas associadas. Firmou uma  parceria 
com a Escola Superior de Propaganda e 
Marketing - ESPM - Sul, para a promo-
cão de cursos de Gestão de Empresas 
de Comunicação.

Dirigidos a proprietários, diretores e 
gerentes de jornais associados, os cur-
sos, promovidos em módulos, deman-
daram 20 horas/aula cada. Foram duas 
turmas do módulo Gestão de Vendas e 
Relacionamento com o Mercado e uma 
sobre Fundamentos de Marketing.

Ao todo, 75 pro�ssionais ligados a 
jornais das mais diferentes regiões do 
Estado participaram desses encontros.  
Com elogios ao conteúdo, à didática e 
à aplicação prática dos ensinamentos,  
todos reconheceram que “jornadas 
como essas inspiram mudanças posi-
tivas”.

Gestão de Vendas e Relacionamento 
com o Mercado - Alguns dos pon-
tos abordados foram a importância 
de se realizar um planejamento de 
vendas, de preferência anualmente, e 
de identi�car os potenciais da região 
onde circula cada jornal, de forma a 
ampliar o espectro de clientes e me-
lhorar as relações comerciais. E ainda: 
Como �delizar e reter clientes;  Como 
melhorar o desempenho da equipe de 
vendas e, Vendas no mercado editorial 
e grá�co.

Fundamentos de Marketing para 
Pequenas e Médias Empresas de 
Comunicação - Entrou em pauta: 
Entendendo o marketing em empresas 
de comunicação; o posicionamento 
e segmentação de mercado; as ferra-
mentas de marketing (produto, preço, 
distribuição e comunicação); e, ainda, 
uma discussão de cases de sucesso no 
mercado editorial.

Gestão de Vendas e 
Relacionamento com o 
Mercado
Florianópolis 
25 e 26 de agosto  
Palestrante
Ricardo Sondermann

Gestão de Vendas e 
Relacionamento com o 
Mercado
São Miguel do Oeste 
27 e 28 de outubro
Palestrante
Ricardo Sondermann

Fudamentos de Marketing
Palhoça 
26, 27 e 28 de outubro 
Palestrante 
Marcelo Aimi
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Lições bem 
APRENDIDAS
Convergência entre mídia impressa e digital, inovação e 
produção de conteúdo de qualidade foram alguns dos temas 
em debate na 2ª Jornada Adjori/SC de Jornalismo, 
que destacou, ainda, a importância de textos bem escritos e 
de uma atuação ética e responsável no trato da notícia    
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A convergência entre as mídias im-
pressa e digital foi o principal tema da 
2ª Jornada Adjori/SC de Jornalismo, que 
reuniu em Videira, nos dias 23, 24 e 25 
de novembro de 2012, 89 pro�ssionais 
de 26 jornais associados à Adjori/SC. 

O encontro, dirigido a proprietários, 
diretores e pro�ssionais das áreas de 
Redação, Diagramação e Tecnologia 
da Informação e Comunicação (TIC), 
contou com  palestras e debates sobre o 
que há de mais atual sobre a imprensa 
regional nos EUA, na Inglaterra e no 
Brasil, apontando a convergência entre 
mídia impressa e mídia digital. 

A jornada também mostrou a 
importância do uso correto da língua 
portuguesa, na palestra da escritora 
Maria Tereza Piacentini, e alguns aspec-
tos do Webjornalismo. Como adaptar 
os produtos jornalísticos impressos às 
mudanças geradas pela internet e pelas 

novas mídias foi o tema explorado 
pelo então diretor de Novas Mídias da 
Secom-SC, João Debiasi, e pelo profes-
sor Rafael Ho�, que, além de palestra, 
comandou uma o�cina de capacitação 
de Webdesigners e de Tecnologia da 
Informação e Comunicação. O panora-
ma do mercado de comunicação local, 
delineado a partir de depoimentos dos 
próprios associados, e publicidade no 
mercado regional também foram pauta 
do encontro promovido no Hotel das 
Videiras.

Atrações - Como atração especial, 
houve sessão de autógrafos do livro 
‘Não tropece na língua’, de Maria Tereza 
Piacentini, e um jantar de confraterni-
zação na sede da AABB, providenciado 
pelo proprietário do jornal A Coluna, 
Wilson Guse. Constava do cardápio: 
codornas; leitão à Paraguaia e costelão, 
regados a variados tipos de bebidas.

Reconhecida 
como um dos mais 
proveitosos encontros 
de capacitação já 
promovidos pela 
Adjori/SC,  a 2ª 
Jornada de Jornalismo 
reuniu, em Videira, 
89 pro�ssionais de 26 
jornais associados
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Não tropece na língua - A im-

portância do uso correto da língua 
portuguesa e de um bom texto para o 
jornalista foram temas da palestra de 
abertura da 2ª Jornada Adjori/SC de 
Jornalismo, feita pela escritora Maria 
Tereza Piacentini.

Inovação é o caminho - Em sua pa-
lestra, João Debiasi, à época diretor de 
Novas Mídias da Secretaria de Comuni-
cação do Estado de Santa Catarina, lem-
brou que as mídias sociais e a internet 
estão gerando uma revolução silenciosa 
no jornalismo. Jornais e revistas estão 
perdendo leitores para websites, blogs e 
redes sociais. Jornalistas e donos de jor-
nais perguntam-se se a mídia impressa 
irá sobreviver a essa revolução. Debiasi  
deu dicas para quem que ter sucesso 
nestes novos tempos e assegurou: “ irão 
sobreviver aqueles que investirem em 
inovação”. 

Conteúdo e credibilidade - O jorna-
lista Paulo Carneiro, que foi vice-presi-
dente do Diário de Guarulhos e editor-
-executivo do Diário do Grande ABC, 
dois importantes periódicos regionais 

paulistas, falou sobre os diversos tipos 
de texto no jornalismo e as tendências 
em comunicação nos Estado Unidos, na 
Europa e no Brasil. . E reforçou a impor-
tância de uma atuação ética e responsá-
vel no trato da notícia. “O bem maior de 
um jornal é a sua credibilidade”, disse.

Jornalismo de qualidade na Web - A 
integração entre as mídias e as manei-
ras de se fazer jornalismo de qualidade 
na web foram temas das palestras do 
professor Rafael Ho�. “Jornais, hoje, são 
empresas jornalísticas onde a informa-
ção é o principal produto, não importa 
o meio”, disse Ho�. Ele lembrou que o 
principal diferencial das empresas é o 
conteúdo jornalístico e que o futuro da 
comunicação terá a cara que nós dermos 
para ela. “Na concorrência global, ou 
você investe em inovação e sai na frente, 
ou é engolido”, reforçou.

Agência compra ideias, não espa-
ço - O publicitário Guilherme Decka, 
que comandava a agência 10kz,  falou 
sobre como estreitar a relação da 
mídia regional com as agências de 
publicidade.

A escritora Maria Tereza 
Piancentini fez palestra e 

brindou os participantes do 
evento com sua obra ‘Não 

tropece na língua’

2ª
JORNADA ADJORI/SC
DE JORNALISMO
Oficina de Capacitação de Webdesigners e 
em Tecnologia da Informação e Comunicação
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38 encontros regionais
Eventos  
INÉDITOS
Batizados de Café 
com Mídia, os 
eventos promovidos 
em outubro de 2005 
reuniram, pela 
primeira vez, 
jornais, autoridades 
e lideranças da 
comunidade local 

Durante todo o mês de outubro 
de 2005, a Adjo ri/SC promoveu 
uma série de encontros regionais 
voltados à aproximação da enti-
dade com seus filiados e com a 
comunidade onde os jornais atuam. 
Batizados de Café com Mídia, os 
eventos contaram com expressiva 
participação de lideranças políticas, 
empresariais e do meio acadêmico, 
evidenciando a força e o prestígio 
da imprensa local. 

Os assuntos mais abordados du-
rante os encontros foram a distri-

buição de jornais locais nas escolas 
públicas estaduais, a percepção 
de que grandes anunciantes têm 
despertado para a mídia regional e 
a importância da descentralização 
das notícias e da publicidade.  

Cada encontro teve como anfi-
triões os jornais da cidade, favore-
cendo o convite às personalidades 
regionais. 

O presidente da Adjori/SC, Mi-
guel Ângelo Gobbi, participou de 
todos eles, ao lado de outros mem-
bros da equipe da Associação.

Rio do Sul - 5 de outubro Tubarão - 10 de outubro
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Videira - 26 de outubro

São Miguel do Oeste - 24 de outubro

Tijucas  - 11 de outubro

Blumenau - 31 de outubro

Xanxerê  - 25 de outubro

Canoinhas - 17 de outubro
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Giro de  
RESULTADOS
Foram mais de seis 
mil quilômetros 
percorridos pela 
equipe da Adjori/
SC para cumprir o 
cronograma dos 
encontros regionais e 
anunciar as diretrizes 
para 2007

A equipe da Adjori/SC começou 
2007 com um novo giro pelo Estado. 
Durante dois meses promoveu nove 
encontros regionais, onde a estrutura 
da entidade foi o principal foco. Os 
assuntos abordados envolveram:

Área comercial - política comer-
cial, tabela de preços, projetos co-
merciais estaduais, regionais e locais;  
requisitos para ter mídia estadual, 
federal e privada;  peso da entidade (à 
época com 144 publicações �liadas) e 
sua fatia no bolo publicitário estadual.

Jornalismo -  Agência de Notícias; 

Coluna Rede Catarinense de Notícias; 
Clipagem;  Portal (as vantagens para 
quem está no sistema; como aderir).

Outros assuntos – questões 
diversas relacionadas ao dia a dia 
dos empreendimentos jornalísticos 
também puderam ser discutidas de 
acordo com as dúvidas e interesses de 
cada associado.

O resultado imediato dessa jornada 
de trabalho foi medido pelo aumento 
do número de jornais integrados à 
Rede Catarinense de Notícias e ao 
Portal da Adjori/SC.

Sul - Tubarão, 29 de Janeiro Grande Florianópolis - São José, 30 de janeiro
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Vale do Itajaí - Blumenau, 27 de fevereiro

Alto Vale - Rio do Sul, 26 de fevereiro 

Oeste - Xanxerê, 13 de fevereiro

Norte - Canoinhas, 5 de março

Litoral-Norte - Joinville, 27 de fevereiro

Meio Oeste - Joaçaba, 13 de fevereiro
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Mais perto do  
PODER LOCAL
Rodada de encontros 
regionais, coordenados  
pelas vice-presidências,  
em diversas localidades  
do Estado, 
demonstraram o 
respeito e a credibilidade 
conquistados pela  
mídia impressa local 

Em 2008, a  Adjori/SC promoveu 
mais uma rodada de encontros regio-
nais, coordenados pelas vice-presi-
dências, em diversas localidades do 
Estado. Além da pauta de trabalhos, 
restrita aos associados, os eventos, 
batizados de Almoço com Mídia,  
abriram espaço para maior aproxima-
ção com o poder público municipal e 
lideranças da comunidade local. 

Com o apoio da Federação Cata-
rinense de Municípios, por intermé-
dio das Associações de Municípios 
de todas as regiões do Estado, os 

encontros de confraternização, ini-
ciados em 11 de novembro, reuniram 
proprietários e diretores dos jornais 
associados, chefes do Executivo 
municipal (prefeitos no exercício do 
mandato e os recém-eleitos e reelei-
tos), e personalidades locais. 

A nova rodada estadual contri-
buiu, também, para a Adjori/SC 
reforçar as iniciativas empreendidas 
pela entidade em direção à organi-
zação, ao fortalecimento e ao apri-
moramento da mídia impressa local 
catarinense.

Extremo-Oeste - S. Miguel do Oeste, 11 de novembro Oeste - Seara,  11 de nobvembro
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Litoral Norte - Joinville, 8 de dezembro

Grande Florianópolis - Tijucas, 19 de novembro

Meio-Oeste - Tangará, 12 de novembro

Norte - Canoinhas, 9 de dezembro

Planalto Serrano - Lages, 21 de novembro

Alto Vale - Rio do Sul, 18 de novembro
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Ao lado de 
LIDERANÇAS
Além de aprofundar 
o relacionamento 
entre os jornais 
associados e os 
gestores municipais, 
os eventos tiveram 
por objetivo ouvir 
lideranças políticas e 
empresariais

A Adjori/SC iniciou em março de 
2013 uma série de encontros regionais, 
em diferentes quadrantes  do territó-
rio catarinense. Além de aprofundar o 
relacionamento entre os jornais associa-
dos e os gestores municipais, os eventos 
tiveram por objetivo ouvir lideranças 
políticas e empresariais sobre as princi-
pais demandas regionais. 

Os encontros também foram pla-
nejados para a Adjori/SC detalhar as 
ferramentas de gestão para empresas 
jornalísticas disponíveis aos associados 
graças à parceria com a Suita Sistemas, 

especializada em so�wares para o merca-
do editorial. Em cada um dos encontros, 
após o debate com autoridades e per-
sonalidades convidadas, proprietários e 
diretores dos jornais regionais expuseram 
suas dúvidas e discutiram novas possibi-
lidades de aprimoramento. Os encontros 
foram iniciados em 11 de março, na região 
sul do Estado e terminaram no dia 8 de 
abril, no Alto Vale do Itajaí. Participaram 
dos eventos secretários regionais, prefeitos 
e vice-prefeitos, deputados estaduais e vere-
adores, empresários e demais lideranças da 
sociedade civil organizada.

Extremo-Sul - Araranguá, 11 de março
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Vale do Itajaí - Blumenau, 14 de março

Sul - Tubarão, 12 de março

Extremo-Sul - Criciúma, 11 de março  

Extremo-Oeste - Palma Sola, 20 de março

Vale do Itajaí - Brusque, 14 de março

Sul - Braço do Norte, 12 de março



Em todos os eventos, 
a Adjori/SC registrou 
as demandas 
regionais e expôs às  
equipes dos jornais 
associados as novas 
possibilidades de 
aprimoramento e 
inovação 
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Oeste - Concórdia, 21 de março

Planalto Serrano - Lages, 22 de março

Alto Vale - Rio do Sul, 8 de abril
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A ARTERIS LEVA 
SANTA CATARINA 

PELOS CAMINHOS 
      DO FUTURO.

Santa Catarina não para de crescer. E a Arteris está comprometida em 

fazer parte deste crescimento. Por meio das Autopistas Litoral Sul  

e Planalto Sul, opera duas das mais importantes rodovias da região. 

A Arteris também é responsável por obras emblemáticas que 

beneficiarão milhares de pessoas, como a construção do Contorno 

Viário de Florianópolis. Todo esse empenho foi reconhecido pelo 

principal levantamento sobre as rodovias brasileiras. Segundo  

a Confederação Nacional do Transporte (CNT), o trecho da BR-101 

administrado pela Autopista Litoral Sul está entre as 20 melhores 

rodovias do país e é a melhor de Santa Catarina. Mais do que cuidar de 

rodovias, a Arteris cria caminhos para que Santa Catarina e o Brasil 

cresçam sempre.

 

         www.arteris.com.br
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Armas para um 
NOVO TEMPO
Eventos 
promovidos 
em Pomerode, 
Gravatal, São 
Miguel do Oeste e 
Joaçaba chamaram 
a atenção para 
as mudanças 
no modelo de 
negócios

O Jornalismo Multiplataforma e a 
renovação dos modelos de negócio na 
comunicação foram os destaques da pro-
gramação dos Encontros Regionais da 
Adjori/SC 2015. Os eventos foram reali-
zados nos meses de março e abril, nas ci-
dades de Pomerode, Gravatal, São Miguel 
do Oeste e Joaçaba e reuniram pro�ssio-
nais de todas as áreas das empresas jor-
nalísticas associadas, como proprietários, 
redatores, diagramadores, funcionários 
administrativos, da área de circulação e 
de vendas. 

Ao todo, cerca de 300 pro�ssionais li-
gados a periódicos de todas as regiões do 

Estado participaram da rodada de encon-
tros, cada um com duração de dois dias.

A constatação de que jornais do mun-
do inteiro passam por grandes transfor-
mações e a perspectiva de mudança no 
negócio para os jornais do interior foram 
inspiração para os eventos. Além de par-
ticipar de rodas de discussões, dinâmicas 
de grupo e de treinamentos, as equipes 
dos jornais assistiram a palestras e par-
ticiparam de painéis. A mobilização dos 
vice-presidentes regionais e membros de 
diretoria da associação, que �rmaram 
parcerias locais, viabilizou a grande ade-
são aos eventos.

Pomerode - 7 e 8 de março
Autoridades locais prestigiaram 
o evento
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Gravatal 
22  e 23 de março
O presidente da 
Associação, Miguel Ângelo 
Gobbi, e o vice-presidente 
regional, Fernando Freitas, 
abriram o encontro que 
contou com a presença do 
secretário de Turismo do 
município

São Miguel do Oeste
18 e 19 de abril
Jornais do Oeste e do 
Extremo Oeste de Santa 
Catarina marcaram 
presença no encontro 
que reuniu cerca de 50 
pro�ssionais do meio

Joaçaba 
25 e 26 de abril
O prefeito de Joaçaba, 
Rafael Laske, e o 
presidente da Adjori/SC, 
Miguel Ângelo Gobbi, 
abriram o evento que 
encerrou a jornada
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Comum a todos os encontros, a 
dinâmica da Hierarquia das Portas, 
aplicada pela psicóloga Rosana Cunha, 
promoveu muita interação, discussão e 
desenvolveu nas equipes uma notável 
capacidade de argumentação. Dividi-
dos em grupos, os participantes dos 
eventos elegeram a sequência ideal de 
portas, considerada o melhor rotei-
ro para desenvolver e implantar um 
projeto.

Con�ra o resultado que prevaleceu 
nessa sucessão de encontros regionais. 

Ideias, sonhos e ideais – o pri-
meiro requisito foi praticamente uma 
unanimidade. Quase todos os grupos, 
dos quatro eventos realizados, elege-
ram essa porta para dar início a um 
projeto.

Vontade, disposição, disponibili-
dade – mesmo não sendo preferência 
da esmagadora maioria, a segunda 
porta conquistou muitos adeptos.

Responsabilidade – a terceira porta 
não encontrou resistência. 

Recursos �nanceiros e materiais 
– a mais acirrada disputa na opinião 
dos grupos foi mesmo entre a quarta 
e a quinta porta. Quem deveria estar 
à frente: os recursos �nanceiros ou os 
recursos materiais? Por �m, por pou-
co, prevaleceu o “recursos �nanceiros”. 

Recursos humanos – é a porta que 
encerra a sequência de passos para 
implantar e desenvolver um projeto. 
Mesmo no �m da �la, os participan-
tes ressaltaram a importância desse 
requisito.

Recursos �nanceiros e materiais

Recursos Humanos

Responsabi-lidade

Ideias Sonhos Ideais

Vontade Disposição Disponibili-dade

Hierarquia 
das

PO
RT

A
S

Ponto alto da 
programação 
dos encontros, 
a atividade 
coordenada pela 
psicóloga Rosana 
Cunha instigou os 
participantes a eleger 
uma sequência 
ideal de portas para 
desenvolver um 
projeto
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Ao longo desses 35 anos de atuação, 
a Adjori/SC já promoveu 44 encontros 
estaduais. Sempre prestigiados por 
personalidades públicas e da iniciativa 
privada, os eventos foram se consolidando 
como ferramenta de união, confraternização 
e aprimoramento dos jornais associados

Desde o primeiro encontro estadu-
al, a Adjori/SC demonstrou preo-
cupação de reunir seus associados 
em torno de proveitosas jornadas de 
trabalho, confraternização e lazer. Em 
todos eles, contou com a presença de 
autoridades do Executivo e do Legis-
lativo federal, estadual e municipal, 
comprovando a força e a importância 
da mídia impressa local catarinense.

Além da Capital, Florianópolis,  
diferentes municípios – em todas as 
regiões de Santa Catarina – já sedia-
ram o encontro dos jornais, dando 
oportunidade aos associados de  se 
tornarem an�triões de tão grandioso 
evento.

Elaborar as melhores pautas para 
os congressos da Adjori/SC sempre 
foi uma preocupação da casa, o que 
signi�ca eleger palestrantes capazes de 
contribuir para o aprimoramento de 
gestores e colaboradores dos empre-
endimentos jornalísticos  associados 
à entidade. Durante todos esses anos, 
a Adjori/SC se orgulha de ter conta-

do com pro�ssionais de indiscutível 
talento e competência, que motivaram 
as plateias, transmitiram receitas de 
sucesso e estimularam a re�exão de 
cada um dos presentes.

Novo milênio

A Adjori/SC entrou nos anos 2000 
com especial dinamismo. Só na pri-
meira década do novo milênio, foram 
realizados 16 eventos, em diferentes 
cidades do Estado. Divididos entre en-
contros (reuniões entre os associados) 
e congressos (assembleias com vota-
ção de diretoria e/ou conselhos), os 
eventos foram uni�cados, em maio de 
2001, sob uma mesma denominação. 

A soma dos 13 encontros com os 
14 congressos realizados até aque-
la data resultou na realização dos 
XXVIII Congresso, em outubro de 
2001. Em 2010, em seu 38º Congres-
so, a  Adjori/SC  adotou o algarismo 
arábico para definir a edição de seus 
encontros estaduais.



Ségio Murad, o Beto 
Carrero, participou da 
abertura do 11º Congresso 
Estadual dos Jornais do 
Interior de Santa Catarina, 
realizado em abril de 1999, 
em Balneário Piçarras

Recém-empossado, o 
governador Luiz Henrique  
da Silveira prestigiou o 30º 
 Congresso da Adjori/SC, 
promovido em janeiro de 
2003, em Itajaí

O 34º  Congresso da 
Adjori/SC, que ocorreu 
em junho de 2006, em 
Maravilha, registrou 
grande presença de jornais 
associados 
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Palestras motivacionais foram 
destaque no 28º Congresso 

Estadual da Adjori/SC, realizado 
em Florianópolis

54 congressos
Na trilha do 34º Congresso, promo-

vido em Maravilha, em 2006, os even-
tos que se sucederam foram marcados 
por intenso debate sobre os desa�os do 
jornalismo frente às diferentes mídias e 
sobre a gestão de negócios em peque-
nas e médias empresas de comunica-
ção.

2007 - Com uma notável presença 
de associados e de personalidades do 
meio político, empresarial e do trade da 
comunicação, o 35º Congresso Esta-
dual da Adjori/SC reuniu, em Laguna, 
mais de 170 participantes de 75 jornais 
�liados. Coquetel de boas-vindas, com 
direito à apresentação de passistas da 
bateria da escola de samba Vila Izabel, 
marcou o encontro que se estendeu de 
1º a 3 de junho. A bem dosada progra-
mação do evento contou com palestra 
do deputado federal Cláudio Vignatti  
sobre a democratização da mídia pelo 
governo federal.  Primeiro presidente 
da Frente Parlamentar em Apoio e 
Fortalecimento da Mídia Regional, Vig-
natti  disse que “ fortalecer a mídia do 
interior é criar mecanismos para esta-
belecer a função social da comunicação, 

garantindo cidadania e democracia”.
2008 - Emoldurado pelo majestoso 

cenário da Praia do Rosa, em Imbituba, 
o 36º Congresso Estadual da Adjori/SC 
sagrou-se como um dos mais vigorosos 
encontros da imprensa local catarinen-
se, pela pauta de trabalhos e presença 
de autoridades. O evento ocorreu de 
20 a 22 de junho, na pousada Vila Sol 
e Mar, com a pesença de cerca de 200 
proprietários, diretores e colaboradores 
de 70 jornais �liados. O painel ‘A comu-
nicação em tempos de eleição’, coman-
dado pela Dra. Renata Fávere, assesso-
ra-chefe da Corregedoria do TRE-SC, 
mobilizou a atenção da plateia. 

2009 - A importância da marca do 
jornal, os desa�os do jornalismo frente 
às diferentes mídias e como avançar 
no relacionamento com as agências e 
clientes foram alguns dos temas que 
enriqueceram a pauta do 37º Congresso 
Estadual da Adjori/SC, promovido no 
Hotel Faial,  em Florianópolis, de 19 
a 21 de junho. O evento foi marcado, 
também, pela realização de o�cinas de 
redação e arte. 

Atividades 
paralelas, como 
oficinas de 
redação e de 
arte, ganharam 
força nos últimos 
encontros 
tornando os 
eventos cada vez 
mais valiosos e  
produtivos 



XIII Congresso Estadual 
31 de março a 1º de abril de 2000 
São Francisco do Sul

XIII Encontro dos Jornais do 
Interior de SC 
19 e 20 de janeiro de 2001 
Piratuba

XIV Congresso da Adjori/SC 
20 e 21 de maio de 2001 
Itapema

XXVIII Congresso da Adjori/SC 
20 a 22 de outubro de 2001 
Florianópolis

XXIX Congresso da Adjori/SC 
03 a 05 de maio de 2002 
Balneário Camboriú

XXX Congresso da Adjori/SC 
17 a 19 de janeiro de 2003 
Itajaí

XXXI Congresso da Adjori/SC 
27 a 29 de junho de 2003 
Laguna

XXXII Congresso da Adjori/SC 
4 a 6 de junho de 2004 
Florianópolis

XXXIII Congresso da Adjori/SC 
3 a 5 de junho de 2005 
Itajaí

XXXIV Congresso da Adjori/SC 
2 a 4 de junho de 2006 
Maravilha

XXXV Congresso da Adjori/SC 
1º a 3 de maio de 2007 
Laguna

XXXVI Congresso da Adjori/SC 
20 a 22 de junho de 2008 
Imbituba

XXXVII Congresso da Adjori/SC 
19 a 21 de junho de 2009 
Florianópolis

36º Congresso foi memorável pela programação e pelo cenário  

Relacionamento com as agências foi tema do 37º Congresso

Notável presença de autoridades marcou o 35º Congresso, em Laguna 
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2010  - Em um dos mais belos 
cenários do Vale do Itajaí, a Adjori/SC 
promoveu seu 38º Congresso Estadual. 
Palestras de interesse de todas as áreas 
dos empreendimentos jornalísticos 
garantiram a atenção de mais de 250 
participantes presentes no Fazenda Park 
Hotel, em Gaspar, nos dias 18, 19 e 20 
de junho.  As eleições para o governo do 
Estado tiveram espaço assegurado na 
pauta do encontro, que contou, ainda,  
com o�cinas de redação e arte.

2011 - O Costão do Santinho Resort, 
em Florianópolis, foi palco de mais um 
prestigiado even to realizado Adjori/SC.  
O 39º Congresso Es tadual e o I Encontro 
Nacional de Jornais Locais reuniu, de 17 
a 19 de junho, cerca de 500 proprietá-
rios, diretores e colaboradores de jornais 
associados às Adjoris de Santa Catarina, 
Paraná, São Pau lo, Rio de Janeiro e Mato 
Grosso, que formam a Adjori Brasil, 
além de jornais convidados. Ao todo, 
152 publicações registraram presença. 
A abertura o�cial, na noite de sexta-
-feira, dia 17, contou com a presença de 
inúmeras autoridades, como o senador 
Paulo Bauer, o deputado estadual Reno 
Cara mori,  representando a Assembleia 

Legislativa de Santa Catarina, o deputado 
fe deral Edinho Bez e o então prefei-
to de Florianópolis, Dário Berger.  A 
programa ção técnica do evento �cou a 
cargo da Escola Superior de Propaganda 
e Marke ting - ESPM.

2012 - O 40º Congresso Estadual da 
Adjori/ SC e II Encontro Nacional de 
Jornais Locais do Interior  reuniu mais 
de 600 proprietários, diretores e colabo-
radores de jornais associados às Adjoris 
de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
Rio de Janeiro, que formam a Adjori 
Brasil, além de jornais convidados dos 
estados de Rondônia e de Sergipe. O 
governador de Santa Catarina, Rai-
mundo Colombo, abriu o encontro, 
realizado nos dias 29 e 30 de junho e 1º 
de julho, no Costão do Santinho Resort, 
em Florianópolis, com palestra sobre o 
papel dos jornais do interior na vida dos 
brasileiros. No painel ‘A sociedade civil 
organizada e a imprensa do interior’ 
líderes de entidades representativas de 
diversos segmentos econômicos deram 
seu recado a mais de seiscentos con-
gressistas. A regionalização da mídia; 
a imprensa do futuro e eleições 2012 
também foram temas abordados. 

Durante o 39º Congresso 
Estadu al da Adjori/SC 
e  I Encontro Nacional 

dos Jornais Locais 
ocorreu a formalização 
da Adjori Brasil, em ata 

assinada pelas Adjoris 
de  Santa Catarina, Pa-

raná, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Mato 

Grosso. Reconhecidas 
personalidades   

testemunharam o ato 

56 congressos

As eleições para o 
governo do Estado, 
em 2010, e o pleito 
municipal de 2012  
tiveram espaço 
assegurado na pauta 
dos encontros que  
trouxeram, também, 
líderes de entidades 
representativas de 
diversos segmentos 
econômicos para 
dar seu recado aos 
congressistas



38º Congresso da Adjori/SC 
18 a 20 de junho de 2010 
Gaspar

39º Congresso da Adjori/SC 
17 a 19 de junho de 2011 
Florianópolis

40º Congresso da Adjori/SC 
29 de junho a 1º de julho de  2012
Florianópolis

41º Congresso da Adjori/SC 
28 a 30 de junho de 2013
Itapema

42º Congresso da Adjori/SC 
6 a 8 de junho de 2014 
Itá

43º Congresso da Adjori/SC 
19 a 21 de junho de 2011 
Florianópolis

44º Congresso da Adjori/SC 
25 a 26 de junho de 2015 
Florianópolis

Lideranças da sociedade civil organizada prestigiaram o 40º Congresso

A eleição de 2010 ganhou espaço no congresso realizado em Gaspar

O futuro da comunicação foi tema do 39º Congresso da Adjori/SC
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Debates e painéis  de 
grande interesse 

garantiram a atenção da 
plateia no 41º Congresso   
da Adjori/SC que reuniu, 
em Itapema, cerca de 80 

publicações �liadas 

Mais de 400 pro�ssionais 
de imprensa participaram 

do 42º Congresso 
Estadual da Adjori/SC e 

IV Encontro Nacional de 
Jornais Locais, promovido 

em Itá, no Oeste 
catarinense

O Costão do Santinho 
Resort, em Florianópolis, 

foi palco de um dos 
mais grandiosos eventos 

promovidos pela Adori/SC 
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Eventos  
grandiosos 
e produtivos 
reunindo jornais 
de vários estados 
brasileiros tiveram 
a presença de 
nomes de peso 
na área  de 
comunicação

Lideranças de Adjoris de 
nove estados brasileiros 
participaram do 43º 
Congresso Estadual da 
Adjori/SC e V Encontro 
Nacional de Jornais 
Locais, promovido em 
Florianópolis

2013 - Mais de 300 proprietários, 
diretores e colaboradores de 80 publi-
cações �liadas à Associação dos Jornais 
 do Interior de Santa Catarina participa -
ram do 41º Congresso Estadual da 
Adjori/SC, ma ior encontro da imprensa 
local catarinense, realizado em Itapema, 
de 28 a 30 de junho. Da solenidade de 
abertura participaram �guras ilustres, 
como a reitora da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), Roselane 
Neckel; o reitor da UDESC, Antonio 
Heronaldo de Souza; os senadores Pa-
u lo Bauer e Luiz Henrique da Silveira; 
o presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Joares Ponticelli; o deputado 
estadual Reno Caramori; os secretários 
de Estado, Nelson Santiago, da Comu-
nicação, e Antonio Marcos Gavazzoni, 
da Fazenda; além do prefeito da cidade 
an�triã, Rodrigo Costa, e de lideranças 
de entidades de classe.

2014 - A solenidade de abertura do 
42º Congresso Estadual da Adjori/SC e 
IV Encontro Nacional de Jornais Locais, 
realizada no Clube Cruzeiro, em Itá, na 
noite de 6 de junho, foi prestigiada por 
grande número de autoridades e mais 
de 400 pro�ssionais de imprensa ligados 
a jornais associados à Adjori de Santa 

Catarina e também das Adjoris dos 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Paraná, Mato Grosso e Sergipe . Com 
uma programação voltada à discussão 
sobre o futuro do jornal impresso e as 
ferramentas para garantir sustentabili-
dade aos empreendimentos jornalísti-
cos, o Congresso reuniu nomes de peso 
na área da comunicação

2015 - O Costão do Santinho Re-
sort, em Florianópolis, foi sede do 43º 
Congresso Estadual da Adjori/SC e V 
Encontro Nacional de Jornais Locais do 
Interior que reuniu, de 19 a 21 de junho, 
cerca de 600 participantes, ligados a 
Adjoris de nove estados brasileiros – 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Mato Grosso, Sergipe e 
Tocantins. Em seu pronunciamento, o 
an�trião do encontro, Miguel Gobbi, 
presidente da Adjori Brasil e da Adjori 
SC, destacou a incontestável revolução 
pela qual passa o setor de comunicação. 
Palestras, painéis e dinâmica de grupo 
tiveram como foco as mudanças na 
forma de produzir e consumir conteúdo 
jornalístico e como os jornais devem se 
preparar para garantir sustentabilidade 
aos seus empreendimentos. 
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Homenagem – Durante a abertura 
do evento, na presença de dezenas de 
autoridades convidadas, a diretoria da 
Adjori prestou homenagem póstu-
ma ao ex-senador Luiz Henrique da 
Silveira, falecido em maio de 2015, 
reconhecendo sua contribuição ao 
fortalecimento da imprensa do interior 
catarinense. Como parte da homena-
gem, o concurso jornalístico da Adjori/
SC passou a chamar-se Prêmio Adjori 
de Jornalismo – Troféu Luiz Henrique 
da Silveira. Emocionada, a viúva, Ivete 
Appel da Silveira, recebeu �ores das 
mãos do presidente da Adjori, Miguel 
Ângelo Gobbi.

2016 - O 44º Congresso da Adjori/
SC, realizado nos dias 25 e 26 de junho, 
no Oceania Park Hotel, na Praia dos 
Ingleses, em Florianópolis,  teve a 
presença de jornais associados de todas 
as regiões do Estado. A programação 
contou com o painel  ‘Legislação eleito-
ral na mídia’,  abordado pelo  assessor 
jurídico do Tribunal Regional Eleito-
ral de Santa Catarina e conferencista 
em Direito Eleitoral, Hugo Frederico 
Vieira Neves, e pelo assessor jurídico 
da Adjori/SC, Guilherme Bossle. A 
o�cina de redação foi comandada pelo 
jornalista Tomás Barreiros, mestre em 
comunicação e liguagens. 

Durante a abertura no 43º 
Congresso, a diretoria da Adjori 

prestou homenagem póstuma 
ao ex-senador Luiz Henrique 
da Silveira, falecido em maio 

de 2015. Presente, a viúva Ivete 
Appel da Silveira �cou bastante 

emocionada

O painel sobre legislação 
eleitoral e a o�cina de redação 

lotaram os auditórios do 
Oceania Park Hotel, em 

Florianópolis

congressos
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1ºem produção de alho

1º
em produção de ostras e mexilhões

em produção de cebola1º

Nossa força produtiva vem da terra, do mar 
e das mãos de milhares de catarinenses.

É o agronegócio de 
Santa Catarina gerando mais 
de 720 mil empregos diretos 

e movimentando mais 
de R$ 61 bilhões.

1º em produção de maçã

1º em produção de suínos

em produção de aves2º

1º em produção de pescados

Santa Catarina conquistou a liderança no país em produção de 

diversos alimentos. Tudo isso com apenas 1,12% do território 

nacional. Somos o único estado brasileiro livre de febre aftosa 

sem vacinação, e também o único com permissão de exportar 

carne suína para o Japão e Estados Unidos.

Conheça os programas do Governo do Estado para 

impulsionar o setor, o mercado, a economia e fazer a 

diferença na sua vida. Acesse: www.agricultura.sc.gov.br
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Consagrado como 
o maior concurso 
jornalístico de Santa 
Catarina e entre os 
maiores do país, o 
Prêmio Adjori/SC de 
Jornalismo é a mais 
eficiente ferramenta 
de estímulo ao 
aprimoramento dos 
jornais associados

Criado em 1999, o Prêmio Adjo-
ri/SC de Jornalismo cumpre à risca 
seu principal objetivo: estimular a 
produção jornalística e o aprimora-
mento gráfico e editorial dos jornais 
associados e, por conseguinte, da 
mídia local catarinense.

 Dintinguindo e homenageando, 
em sua primeira edição, as melho-
res reportagens sobre dois eventos 
relevantes, promovidos em Joinville 
(a 61ª edição da Festa das Flores e a 5ª 
Prolar), o concurso foi encorpando, 
ano a ano. Novas categorias foram sen-
do introduzidas e um número maior de 
jornais associados passou a disputar a 
premiação.

Presenças ilustres -  Prestigiaram 
as solenidades de entrega de troféus, 
governadores e vice-governadores do 
Estado de Santa Catarina, senadores, 
presidentes da Assembleia Legislativa, 
deputados estaduais e federais, secre-
tários de Estado, reitores e outras per-
sonalidades de destaque do universo 

acadêmico, artístico e cultural, lideran-
ças empresariais e do meio publicitário, 
assessores de comunicação de governos 
e de empresas.  Presidentes e direto-
res das Adjoris de diversos estados, 
integrantes da Adjori Brasil, também 
enriqueceram os eventos.

Em 17 anos de premiação, foram 
analisados mais de 3.800 trabalhos, nas 
categorias Jornalismo, Publicidade, Site 
e Área Acadêmica e foram concedidos 
mais de 300  troféus. A seleção dos 
melhores do ano envolve diferentes 
comissões julgadoras, integradas por 
pro�ssionais de reconhecida expertise 
em suas áreas de atuação.

Dada a abrangência da premiação, 
o número de jornais participantes e de 
peças inscritas, o Prêmio Adjori/SC de 
Jornalismo - Troféu Luiz Henrique da 
Silveira já se consagrou como o maior 
concurso jornalístico de Santa Cata-
rina e �gura entre os maiores do país, 
citado, inclusive, no Guia Brasileiro de 
Prêmios Jornalísticos e Literários.

prêmio adjori/sc

Palco de 
TALENTOS

Classitudo - Joinville
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61ª festa das flores 
1º - Classitudo, de Joinville 
2º - O Porto, de Mondaí 
3º - O Planalto, de Canoinhas
 
5ª prolar 
1º - Folha do Oeste, de SMO 
2º - O Planalto, de Canoinhas

Vencedores - 1ª Edição

reportagem livre 
Correio, de Videira

reportagem pautada 
Correio, de Videira

editorial 
Jornal Imagem, de Itapiranga

fotografia 
O Planalto, de Canoinhas

Design gráfico 
Correio, de Videira

anúncio publicitário 
O Atlântico, de Itapema

Melhor do ano 
Correio, de Videira

Vencedores - 2ª Edição

Vencedores - 3ª Edição

reportagem livre 
Jornal Perfil, de Rio Negrinho

reportagem pautada 
Gazeta Regional, de Caçador

editorial 
Jornal de Bairro, de Tubarão

fotografia 
Correio do Povo, de Jaraguá do 
Sul

Design gráfico 
O Município, de Brusque

charge/ilustração 
Tribuna Catarinense, de Balneá-
rio Camboriú

anúncio publicitário 
Jornal Perfil, de Rio Negrinho

Melhor do ano 
Jornal Perfil, de Rio Negrinho

O Atlântico - Itapema Jornal Perfil - Rio Negrinho

Com novo regulamento 
e maior amplitude, a 
segunda edição do Prêmio 
inovou, aumentando o 
número de categorias. A 
solenidade de premiação 
ocorreu durante o XIV 
Congresso da Adjori/SC, 
realizado em Itapema, em 
maio de 2001

A terceira edição do 
concurso incorporou um 
novo quesito: charge/
ilustração. Concorreram 
119 tra balhos, de 31 jornais 
associados, analisados por 
profissionais da área de 
Jornalismo e da Publicidade. 
Os vencedores  foram 
conhecidos durante o XXIX 
Congresso da entidade, 
realizado em maio de 2002, 
em Balneário Camboriú 
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Vencedores - 5ª Edição

Em 2004, com a 
reformulação do 
regulamento, foi 

criado o Troféu Pena 
de Ouro, elegendo os 
melhores do ano nas 
áreas de Jornalismo 
(a maior pontuação 

considerando-se as sete 
categorias em disputa), 

Publicidade e Propaganda 
(seis categorias), e 

Meio Acadêmico. O 
governador Luiz Henrique 

participou da entrega 
dos prêmios, realizada 

em noite de gala durante 
o XXXII Congresso, no 

Hotel Cambirela, em 
Florianópolis

Na quarta edição, 24 
jornais ins creveram 

um total de 120 
trabalhos, nas categorias 

de Jornalismo e de 
Publicidade. A premiação 

ocorreu durante o XXXI 
Congresso da Adjori/SC, 

realizado em junho de 
2003, no Hotel Itapirubá, 

em Laguna

Reportagem Livre 
Correio, de Videira

Reportagem Livre 
Volta Grande, de Jacinto Machado

Reportagem Pautada 
Folha do Oeste, de SMO

Editorial 
A Semana, de Capinzal

Editorial 
O Tempo, de Araranguá 

Fotogra�a 
A Coluna, de Videira

Apresentação Grá�ca 
O Jornal, de Concórdia

Charge/Ilustração 
A Cidade, de Rio do Sul

Projeto Especial 
Correio do Povo, de Jaraguá do Sul

Anúncio de Varejo 
Folha do Oeste, de SMO

Anúncio Institucional 
Correio do Povo, de Jaraguá

Anúncio Promocional 
O Jornal, de Concórdia

Campanha de Varejo 
Folha do Oeste, de SMO

Campanha Institucional 
O Jornal, de Concórdia

Campanha Promocional 
Folha do Oeste, de SMO

Dissertação 
Vera Lúcia Sommer

Monogra�a 
Samuel José Domingues

Pena de Ouro

Pena de Ouro do Jornalismo 
O Jornal, de Concórdia

Pena de Ouro da Publicidade 
Folha do Oeste, de SMO

Pena de Ouro da Área Acadêmica 
Ligia Najdzion, Univali

Folha do Oeste - SMOO Momento - Lages O Jornal - Concórdia

Reportagem Livre 
O Correio, de Videira

Reportagem Pautada 
A Coluna, de Videira

Editorial 
A Cidade, de Rio do Sul

Fotogra�a  
Folha do Oeste, de SMO

Design Grá�co 
O Jornal, de Concórdia

Charge 
O Momento, de Lages

Anúncio Publicitário 
Correio do Povo, de Jaraguá do Sul

Vencedores - 4ª Edição
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reportagem livre 
Biguaçu em Foco, de Biguaçu

reportagem pautada 
O Jornal, de Concórdia

editorial 
O Jornal, de Concórdia

fotografia 
Jornal de Pomerode

projeto especial 
Folha do Oeste, de SMO

apresentação gráfica 
O Comércio, de Porto União

charge/ilustração 
A Coluna, de Videira

anúncio de varejo 
Folha do Oeste, de SMO

anúncio promocional 
O Jornal, de Concórdia 

anúncio institucional 
O Comércio, de Porto União

campanha de varejo 
Folha do Oeste, de SMO

campanha promocional 
10kz Comunicação Interativa

campanha institucional 
O Jornal, de Concórdia

área acadêmica 
Analu Slongo e Daltro de Andrade

Monografia 
Leandro Ramires Comassetto

Pena de Ouro

pena de ouro do jornalismo 
A Coluna, de Videira

pena de ouro da publicidade 
Folha do Oeste, de SMO

Na edição 2005 do Prêmio 
Adjori/SC de Jornalismo, 
foram inscritos 137 traba-
lhos, de 23 jornais, sendo 
100 produções jornalísticas, 
33 materiais da área de 
pu blicidade e quatro peças 
acadêmicas, avaliados por 
três comissões julgadoras 
distintas, formadas por 
des tacados profissionais das 
três áreas. A novidade ficou 
por conta da possibilidade 
de cada jornal inscrever 
apenas um trabalho por 
categoria. A entrega de 
prêmios ocorreu durante 
o XXXIII Congresso da 
Adjori/SC, em Itajaí, e 
contou com a presença de 
diversas autoridades 

Vencedores - 6ª Edição

A Coluna - Videira

O Jornal - Concórdia

Folha do Oeste - SMO

O Comércio - Porto União

Analu e Daltro - Área Acadêmica

Biguaçu em Foco



68 Vencedores - 7ª Edição

Pena de Ouro

Na sétima edição do 
Prêmio, foram introduzidas 

duas grandes inovações: 
a inclusão da categoria 

Site e a divisão dos jornais 
concorrentes em dois 

grupos. No primeiro grupo, 
diários, bi e trissemanais; 

no segundo, semanais, 
quinzenais e mensais, 

Com recorde de trabalhos 
inscritos - 144 no total - o 

7º Prêmio teve a cerimônia 
de premiação realizada 
em Maravilha, durante 

o XXXIV Congresso, 
em ju nho de 2006, com 

a presença de deputados 
estaduais  lideranças 

regionais .  O ex-governador 
Luiz Henrique, que havia 

deixado o governo do 
Estado para se candidatar 

à reeleição, também 
prestigiou o evento

reportagem livre 
1 - Gazeta Catarinense, de  SMO 
2 - O Riossulense, de  Rio do Sul

reportagem pautada 
1 - Folha do Oeste, de  S.M.O 
2 - A Semana, de  Capinzal

editorial 
1 - Diário da Noite, de  Lages 
2 - Novoeste, de  Maravilha

fotografia 
1 - O Jornal, de  Concórdia 
2 - Jornal Regional, de  SMO

projeto especial 
1 - Gazeta Catarinense, de  SMO 
2 - O Barriga Verde, de  Taió

apresentação gráfica 
1 - O Jornal, de  Concórdia 
2 - Folha da Manhã, de  Joaçaba

charge/ilustração 
1 - Diário da Noite, de  Lages 
2 - Folha da Manhã, de  Joaçaba

anúncio criado por jornal 
Jornal de Pomerode

anúncio criado por agência 
Jornal de Pomerode

campanha criada por jornal 
Jornal de Pomerode

campanha criada por agência 
Jornal de Pomerode

Site 
O Barriga Verde, de  Taió

Monografia 
Izabele Balbinotti

pena de ouro do jornalismo 
Palavra Palhocense, de  Palhoça

pena de ouro da publicidade 
Jornal de Pomerode

O Sebrae ajuda a tornar os 
pequenos negócios mais 
competitivos e lucrativos. Só o 
Sebrae tem os maiores 
especialistas em gestão do 
mercado à sua disposição. 
Porque os negócios podem ser 
pequenos, mas o apoio do 
Sebrae é grande. Vem pro 
Sebrae que dá.

Minimercado, oficina
e inclusive o pipoqueiro 
da esquina podem.

Você também 
pode ter os melhores
especialistas em
pequenos negócios
à sua disposição.

Com o Sebrae todo mundo pode. 

I N F O R M E - S E  S O B R E  C O N S U LT O R I A S  
O N L I N E  E  P R E S E N C I A L ,  

C U R S O S ,  PA L E S T R A S  E  O F I C I N A S .  

0 8 0 0  5 7 0  0 8 0 0
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Reportagem Livre 
1 - O Comércio, de Porto União  
2 - O Riossulense, de Rio do Sul

Reportagem Pautada 
1 - Gazeta Catarinense, de  SMO  
2 - FolhaSete, de Seara 

Editorial 
1 - Gazeta Catarinense, de  SMO  
2 - Palavra Palhocense, de Palhoça 

Fotogra�a 
1 - O Comércio, de Porto União  
2 - O Barriga Verde, de Taió 

Apresentação Grá�ca   
1 - O Jornal, de  Concórdia  
2 - A Semana, de Curitibanos 

Projeto Especial 
1 - Gazeta Catarinense, de SMO  
2 - A Semana, de Curitibanos 

Charge/Ilustração 
1 - Folha do Oeste, de SMO  
2 - Correio Catarinense, de São 
João Batista 

Anúncio criado por jornal 
Jornal Vale Oeste, de Taió

Anúncio criado por agência 
Gazeta do Vale, de Rio dos Cedros

Campanha criada por jornal 
Folha do Oeste, de SMO

Campanha criada por agência 
Jornal de Pomerode

Site 
O Barriga Verde, de Taió

Pena de Ouro do Jornalismo 
FolhaSete, de Seara

Pena de Ouro da Publicidade 
Folha do Oeste, de S.M.O.

Com 279 trabalhos 
inscritos, a oitava 

edição bateu recorde 
em número de jornais 

disputando premiação. 
Foram 41 publicações 

que, juntas, inscreveram 
200 matérias jornalísticas, 

61 peças publicitárias 
e 18 sites. Para avaliar 

todo esse material, foram 
necessárias três comissões 
julgadoras, totalizando 17 

jurados, todos especialistas 
em suas áreas de atuação.
A cerimônia de premiação 

aconteceu no Ravena 
Cassino Hotel, em Laguna, 

como parte da programação 
do  35º Congresso Estadual 
da Adjori/SC. A solenidade 
reuniu 270 pessoas e, como 

em anos anteriores, foi 
prestigiada por inúmeras 

autoridades, dentre as quais 
o  governador Leonel Pavan

Vencedores - 8ª Edição

Pena de Ouro
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72 Vencedores - 9ª Edição

Pena de Ouro

Na nona edição do Prêmio, 
38 jornais concorreram 

à premiação. Quatro 
comissões julgadoras 

distintas avaliaram sete 
trabalhos acadêmicos, 54 

materiais publicitários,183 
produções jornalísticas 

e 14 sites. No total, 29 
jurados responderam pela 
classificação dos melhores 

trabalhos. A grande 
novidade no regulamento 

do concurso foi a 
introdução do Pena de Prata 

e do Pena de Bronze para 
destacar, respectivamente, 

os segundos e terceiros 
lugares no Jornalismo e na 
Publicidade. A ce rimônia 

de premiação, realizada no 
Praia Clube de Imbituba, 

em junho de 2008, reuniu 
mais de 300 convidados 

apresentação gráfica 
1 - O Jornal, de Concórdia 
2 - FolhaSete, de Seara

charge/ilustração 
1 - Folha do Oeste, de SMO 
2 - Folha da Manhã, de Joaçaba

editorial 
1 - Folha do Oeste, de SMO 
2 - Correio Catarinense, de São 
João Batista

fotografia 
1 - Jornal do Médio Vale, de Timbó 
2 - A Voz da Razão, de Blumenau

projeto especial 
1 - O Jornal, de Concórdia 
2 - A Semana, de Curitibanos

reportagem livre 
1 - O Jornal, de Concórdia 
2 - Voz Regional, de Pinhalzinho

reportagem pautada 
1 - Gazeta Catarinense, de SMO 
2 - Jornal Razão, de Tijucas

anúncio criado por jornal 
A Coluna, de Videira

anúncio criado por agência 
Jornal de Pomerode

campanha criada por jornal 
Jornal Razão, de Tijucas

campanha criada por agência  
A Coluna, de  Videira

área acadêmica 
Alexandre Bonfim – Unisul

pena de bronze do jornalismo 
Folha do Oeste, de S.M.O.

pena de prata do jornalismo 
Jornal de Pomerode

pena de ouro do jornalismo 
A Semana, de Curitibanos

pena de bronze da publicidade 
Folha do Oeste, de SMO

pena de prata da publicidade 
Jornal de Pomerode

pena de ouro da publicidade 
A Coluna, de Videira
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apresentação gráfica 
1 - Mídia Mais, de Concórdia 
2 - Folha Sete, de Seara

charge/ilustração 
1 - Folha do Oeste, de SMO 
2 - A Semana, de Curitibanos

editorial 
1 - Cruzeiro do Vale, de Gaspar 
2 - A Coluna, de Videira

fotografia 
1 - Diário do Planalto, de Canoinhas 
2 - O Barriga Verde, de Taió

projeto especial 
1 - Jornal Metas, de Gaspar 
2 - A Semana, de Curitibanos

reportagem livre 
1 - Cruzeiro do Vale, de Gaspar 
2 - A Semana, de Curitibanos

reportagem pautada 
1 - Mídia Mais, de Concórdia 
2 - A Semana, de Curitibanos

Site 
Jornal do Médio Vale, de Timbó

anúncio criado por jornal 
Mídia Mais, de Concórdia

campanha criada por jornal 
O Barriga Verde, de Taió

anúncio criado por agência 
Jornal Razão, de Tijucas

campanha criada por agência 
Jornal de Pomerode

área acadêmica 
Géssica Gabrieli Valentini - UFSM 

pena de ouro do jornalismo 
A Semana, de Curitibanos

pena de prata do jornalismo 
Jornal Metas, de Gaspar

pena de bronze do jornalismo 
Folha do Oeste, de S.M.O.

pena de ouro da publicidade 
Folha do Oeste, de S.M.O.

pena de prata da publicidade 
Jornal Razão, de Tijucas

pena de bronze da publicidade 
O Barriga Verde, de Taió 

A décima edição do 
prêmio bateu recordes em 
todos os seus indicadores. 
No total, 41 jornais 
concorreram à premiação. 
Trinta e sete jurados 
compuseram quatro 
comissões julgadoras 
distintas e avaliaram: sete 
trabalhos acadêmicos, 70 
materiais publicitários, 
199 produções 
jornalísticas e 21 sites. A 
solenidade de premiação 
promovida em junho de 
2009, no Lira Tênis Clube, 
na  Capital, contou com 
a presença de inúmeras 
personalidades do meio 
acadêmico e publicitário e 
de autoridades estaduais e 
federais do Executivo e do 
Legislativo 

Vencedores - 10ª Edição

Pena de Ouro
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Pena de Ouro

Nesta 11ª edição do 
Prêmio, 38 jornais 

disputaram premiação. 
Trinta jurados analisaram  

283 produções 
jornalísticas e  74 

materiais publicitários. 
Com número recorde 

de trabalhos inscritos,  a 
edição 2010  inovou no 

design dos troféus. Ao 
todo, foram entregues 
49 menções honrosas, 

conferidas aos finalistas 
de todas as categorias 

disputadas e 25 troféus. A 
solenidade de premiação 

foi promovida no Bela 
Vista Country Club, em 

Gaspar, em junho de 
2010, e como em anos 

anteriores, foi prestigiada 
por altas autoridades 

municipais, estaduais e 
federais

coluna 
A Crítica, de São João Batista

apresentação gráfica 
1 - Jornal Metas, de Gaspar 
2 - FolhaSete, de Seara

charge 
1 - Diário do Planalto, de 
Canoinhas 
2 - A Crítica, de São João Batista 

editorial 
1 - Cruzeiro do Vale, de Gaspar 
2 - Jornal Razão, de Tijucas

fotografia 
1 - Cruzeiro do Vale, de Gaspar 
2 - O Esporte, de Tubarão

projeto especial 
1 - Folha do Oeste, de SMO 
2 - Jornal de Pomerode

reportagem livre 
1 - Jornal Metas, de Gaspar 
2 - Jornal da Fronteira, de Dionísio 
Cerqueira

reportagem pautada 
1 - Folha do Oeste, de SMO 
2 - A Semana, de Curitibanos

anúncio criado por jornal 
Jornal de Pomerode, de Pomerode

campanha criada por jornal 
Jornal de Pomerode, de Pomerode 

anúncio criado por agência 
A Gazeta do Vale, de Timbó

campanha criada por agência 
A Semana, de Curitibanos

pena de ouro do jornalismo 
Jornal Metas, de Gaspar

pena de prata do jornalismo 
Cruzeiro do Vale, de Gaspar

pena de bronze do jornalismo 
Correio do Norte, de Canoinhas

pena de ouro do publicidade  
Jornal de Pomerode

pena de prata do publicidade 
O Esporte, de Tubarão

pena de bronze do publicidade 
A Semana, de Curitibanos
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apresentação gráfica 
1 - Diário do Oeste, de Concórdia 
2 - Imprensa do Povo, de 
Pinhalzinho

charge/ilustração 
1 - Jornal Extra, de Caçador 
2 - Volta Grande, de Forquilhinha

coluna ou crônica 
1 - Jornal Metas, de Gaspar 
2 - FolhaSete, de Seara

editorial 
1 - Gazeta Catarinense, de SMO 
2 - Manchete do Vale, de Itajaí

fotografia 
1 - Diário do Oeste, de Concórdia 
2 - Jornal Nitro, de Blumenau

 projeto especial 
1 - Jornal Metas, de Gaspar 
2 -  A Semana, de Curitibanos

reportagem livre 
1 -  A Palavra, de Criciúma 
2 -  FolhaSete, de Seara

reportagem pautada 
1 - Gazeta Catarinense, de SMO 
2 - A Sua Voz, de Pinhalzinho

anúncio criado por jornal 
Folha do Oeste, de SMO

campanha criada por jornal 
FolhaSete, de Seara

anúncio criado por gência 
O Esporte, de Tubarão/9mm

campanha criada por agência 
Jornal de Pomerode/OpusMúltipla

Site 
Folha do Oeste, de SMO

área acadêmica 
Marcela Chicato, Unidavi

pena de ouro do jornalismo 
Jornal Metas, de Gaspar

pena de prata do jornalismo 
A Semana, de Curitibanos

pena de bronze do jornalismo 
Jornal de Pomerode

pena de ouro da publicidade  
Jornal de Pomerode

pena de prata da publicidade 
O Esporte, de Tubarão

pena de bronze da publicidade 
Folha do Oeste, de SMO

A 12ª edição do Prêmio 
contou com a participação 
de 47  jornais de 
diferentes regiões de Santa 
Catarina. Mais de 60 
profissionais integraram 
a comissão julgadora e 
avaliaram 294 produções 
jornalísticas, 100 materiais 
publicitários, 16 sites e 20 
trabalhos acadêmicos. O 
secretário de Estado da 
Comunicação, Derly de 
Anunciação, representou 
o governador de Santa 
Catarina, Raimundo 
Colombo, na solenidade 
de entrega de troféus,  
realizada no Costão 
do Santinho Resort. O 
prefeito da Capital, Dário 
Elias Berger, o senador 
Luiz Henrique da Silveira, 
a deputada federal Luci 
Choinacki, o deputado 
federal Edinho Bez 
prestigiaram o evento

Vencedores - 12ª Edição

Pena de Ouro
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Pena de Ouro

 Na noite de 30 de junho, 
no Costão do Santinho 

Resort, em Florianópolis, 
foram revelados os 

ganhadores da edição 
2012 do Prêmio Adjori/SC 
de Jornalismo. Na disputa 

por troféus, 53 jornais 
inscreveram, juntos, 118 

materiais publicitários 
e 315 produções 

jornalísticas. Também 
concorreram 15 produções 

acadêmicas e 16 sites.  
68 pro�ssionais, 

integraram o júri e 
avaliaram os 464 produtos 

inscritos. A noite de 
premiação contou com a 
presença de presidentes 

e diretores de Adjoris de 
vários estados brasileiros

Apresentação Grá�ca 
1 - Tribuna de Santa Catarina, de 
Jaraguá do Sul 
2 - FolhaSete, de Seara

Charge 
1 - Tribuna de Santa Cata rina, de 
Jaraguá do Sul 
2 - Força d’Oeste, de Itapiranga

Coluna ou Crônica 
1 - Jornal Metas, de Gaspar 
2 - Jornal de Pomerode, de 
Pomerode

Editorial 
1 - Folha do Vale, de Braço do Norte 
2 - O Riossulense, de Rio do Sul

Fotogra�a 
1 - Folha de Videira, de Videira 
2 - A Semana, de Curitibanos

Projeto Especial 
1 - Jornal Metas, de Gaspar 
2 - Correio do Norte, de Canoinhas

Reportagem Livre 
1 - Jornal Metas, de Gaspar 
2 - A Semana, de Curitibanos

Reportagem Pautada 
1 - Jornal Me tas, de Gaspar 
2 - A Semana, de Curitibanos

Site 
Jornal Metas, de Gaspar

Anúncio de Equipe 
Jornal Metas, de Gaspar 

Campanha de Equipe 
O Regio nal Sul, de Armazém

Anúncio de Agência 
Jornal Metas, de Gaspar/Free 
Multiagência

Campanha de Agência 
A Semana, de Curitibanos/DPTO

Área Acadêmica  
Gisele Silveira, acadêmica da Bom 
Jesus/Ielusc

Pena de Ouro do Jornalismo 
Jornal Metas, de Gaspar

Pena de Prata do Jornalismo 
Jornal de Pomerode

Pena de Bronze do Jornalismo 
A Semana, de Curitibanos

Pena de Ouro da Publicidade 
Jornal Metas, de Gaspar

Pena de Prata da Publicidade 
A Semana, de Curitibanos

Pena de Bronze da Publicidade 
O Esporte, de Tubarão
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apresentação gráfica 
1 - Jornal Metas, Gaspar 
2 - FolhaSete, Seara

charge 
1 - Folha Diário, Videira 
2 - Palavra Palhocense, Palhoça 

coluna ou crônica 
1 - Jornal Metas, Gaspar 
2 - Pauta da Semana, Herval d’Oeste

editorial 
1 - Folha do Oeste, SMO 
2 - Jornal Vale Oeste,  Taió

fotografia 
1 - Jornal Metas, Gaspar 
2 - Força do Oeste, Itapiranga  

projeto especial 
1 - Folha Diário, Videira 
2 - Correio do Norte,  Canoinhas

reportagem livre 
1 - Jornal Metas,  Gaspar 
2 - Jornal de Pomerode

reportagem pautada 
1 - Gazeta Catarinense, SMO 
2 - A Semana, Curitibanos

anúncio de equipe 
Folha Diário,  Videira

campanha de equipe 
Jornal Metas, Gaspar

anúncio de agência 
A Semana, Curitibanos/Gad´Red

campanha de agência 
Palavra Palhocense/Sambba

área acadêmica 
Ednei Kmop e Patrícia Cristiane 
Schmauch, da Ielusc 
Darlaine Maila Klegien, da Ielusc

Pena de Ouro

jornalismo

pena de ouro 
Jornal Metas, Gaspar

pena de prata 
Folha Diário, Videira

pena de bronze 
Linha Popular, Camboriú

publicidade

pena de ouro 
A Semana, Curitibanos

pena de prata 
Jornal de Pomerode

pena de bronze 
Jornal Metas, Gaspar

novas Mídias

pena de ouro 
Jornal Metas, Gaspar

pena de prata  
A Semana,  Curitibanos

pena de bronze 
Folha do Oeste, SMO

Na 14ª edição do Prêmio 
Adjori de Jornalismo, 
54 jornais disputaram 
premiação. Foram 
inscritos 406 trabalhos, 
sendo 19 na Área 
Acadêmica, 100 materiais 
publicitários e 287 
produções jornalísticas. 
Vinte sites concorreram 
ao Pena de Ouro de 
Novas Mídias. Ao todo, 
68 profissionais avaliaram 
os trabalhos inscritos. A 
cerimônia de premiação, 
realizada em junho, no 
Itapema Plaza Resort,  
integrou a programação 
do Congresso Estadual 
da Adjori/SC que, mais 
uma vez, contou com 
a presença de grandes 
personalidades do meio 
político, acadêmico e 
empresarial

Vencedores - 14ª Edição
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O 15º Prêmio Adjori de 

Jornalismo - Troféu Pena 
de Ouro foi disputado 
por 53 jornais. As 347 

produções jornalísticas, 
117 peças publicitárias, 

além de 14 trabalhos 
acadêmicos e 16 sites 
foram avaliados por 

73 profissionais. A 
solenidade de premiação 

foi realizada na Associação 
Servita, em Itá, no Oeste 

catarinense, no dia 7 
de junho. Da noite de 

gala, seguida de jantar, 
participaram cerca de 500 

convidados, dentre os 
quais altas autoridades do 
Executivo e do Legislativo 

municipal, estadual e 
federal; empresários e 

personalidades do meio 
acadêmico e do setor de 
comunicação. Presentes, 

também, lideranças de 
várias Adjoris estaduais

apresentação gráfica 
1 - Jornal de Pomerode 
2 - Palavra Palhocense, de Palhoça

caderno temático 
1 - Jornal de Pomerode 
2 - A Semana, de Curitibanos

charge 
1 - Jornal de Pomerode 
2 - Linha Popular, de Camboriú

coluna ou crônica 
1 - Folha do Oeste, de SMO 
2 - FolhaSete, de Seara

editorial 
1- Jornal Metas, de Gaspar 
2 - FolhaSete, de Seara

fotografia 
1 - Jornal Metas, de Gaspar 
2 - Jornal Expressão, de Itapiranga

reportagem livre 
1 - Jornal Metas, de Gaspar 
2 - O Líder, de Maravilha

reportagem pautada 
1 - Gazeta Catarinense, de SMO 
2 - Linha Popular, de Camboriú

anúncio de equipe 
Jornal de Pomerode

campanha de equipe 
Testo Notícias, de Pomerode

anúncio de agência 
Jornal de Pomerode/Sal 
Propaganda

campanha de agência 
Expresso do Oeste/Polo

área acadêmica 
Felipe da Costa, da Univali 

Pena de Ouro

jornalismo

pena de ouro 
Jornal Metas, de Gaspar

pena de prata 
Linha Popular, de Camboriú

pena de bronze 
FolhaSete, de Seara

publicidade

pena de ouro 
Jornal de Pomerode

pena de prata 
Folha Diário, de Videira

pena de bronze 
Jornal Razão, de Tijucas 

novas Mídias

pena de ouro 
Jornal Metas, de Gaspar

pena de prata 
A Semana, de Curitibanos

pena de bronze 
Palavra Palhocense, de Palhoça
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apresentação gráfica 
1 - Jornal Metas, Gaspar 
2 - A Sua Voz, Pinhalzinho

caderno temático 
1 - Jornal Metas, Gaspar 
2 - A Semana, Curitibanos

charge 
1 - Jornal Metas, Gaspar

2 - Correio Otaciliense, Otacílio 
Costa

coluna ou crônica 
1 - Jornal de Pomerode 
2 - Jornal Café Impresso, Timbó

editorial 
1 - Jornal de Pomerode 
2 - Testo Notícias, Pomerode

fotografia 
1 - Jornal Metas, Gaspar 
2 - Jornal Café Impresso, Timbó

reportagem livre 
1 - Jornal de Pomerode 
2 - FolhaSete, Seara

reportagem pautada 
1 - Jornal de Pomerode 
2 - Jornal Café Impresso, Timbó

anúncio de equipe 
Jornal de Pomerode

campanha de equipe 
Jornal de Pomerode 

anúncio de agência 
Jornal Café Impresso/Vivaz

campanha de agência 
Jornal Metas/Dim&Canzian

área acadêmica 
Guilherme Rutkosky Pacheco

Pena de Ouro

jornalismo

pena de ouro 
Jornal Metas, de Gaspar

pena de prata 
Jornal de Pomerode

pena de bronze 
Folha do Oeste, de SMO

publicidade

pena de ouro 
Jornal de Pomerode

pena de prata 
Jornal Metas, de Gaspar

pena de bronze 
Pauta da Semana, de Herval do 
Oeste

novas Mídias

pena de ouro 
Jornal Metas, de Gaspar

pena de prata 
A Semana, de Curitibanos

pena de bronze 
Correio do Norte, de Canoinhas

A prestigiada cerimônia 
de entrega de troféus da 
16ª edição do Prêmio  
Adjo ri/SC de Jornalismo 
– agora nominado 
Troféu Luiz Henrique da 
Silveira, em homenagem 
ao senador e patrono da 
imprensa catarinense,  
falecido em maio de 2015, 
foi realizada no Costão 
do Santinho Resort, em 
Florianópolis,  na noite 
de 21 de junho. Setenta 
e três profissionais 
avaliaram 315 produções 
jornalísticas, 107 peças 
publicitárias, 14 trabalhos 
acadêmicos e 15 sites. 
Além dos troféus Pena de 
Ouro, Prata e Bronze para 
as categorias Jornalismo, 
Publicidade e Novas 
Mídias, foram concedidos 
23 troféus Destaque e 78 
menções honrosas

Vencedores - 16ª Edição



Em solenidade realizada na noite 
de 25 de junho,  no Oceania Park 
Hotel & Convention Center, na Praia 
dos Ingleses, em Florianópolis, foram 
revelados os vencedores da 17ª edição 
do Prêmio Adjori/SC de Jornalismo – 
Troféu Luiz Henrique da Silveira que, 
este ano, recebeu a inscrição de 437 
trabalhos. 

Cerca de 50 jornais de diferentes 
regiões de Santa Catarina disputaram 
premiação nas categorias de Jorna-
lismo, Publicidade  e Novas Mídias. 
Também concorreram 9 produções 
acadêmicas. Mais de 60 pro�ssionais, 
especialistas em suas respectivas áreas 
de atuação, integraram a comissão 
julgadora.  

A 17ª edição do Prêmio Adjori/SC 
de Jornalismo -  Troféu Luiz Hen-

rique da Silveira sofreu alterações e 
tornou-se ainda mais concorrida. Até 
então, a categoria Jornalismo premia-
va dois grupos: o Grupo 1 reunia diá-
rios, bi e trissemanais;  e o Grupo 2, os 
semanários e demais periodicidades. 
Nesta edição, pelas regras do edital, 
não existe mais essa distinção.

Na categoria Jornalismo, foram 
inscritas 303 produções jornalísticas. 
A categoria Publicidade & Propagan-
da recebeu um total de 102 peças e 
na  categoria Novas Mídias 23 sites 
disputaram o Pena de Ouro.

Como ocorre em todos os anos, a 
solenidade de premiação contou com 
a presença de personalidades do meio 
acadêmico e publicitário e de autori-
dades dos âmbitos municipal, estadual 
e federal.

Para estimular 
a competição 
e incentivar os 
jornais a subirem 
no ranking da 
premiação, o 
concurso passou a 
dar mais projeção 
aos jornais que 
obtiveram as 10 
maiores notas nas 
diferentes disputas

Destaque aos 
TOP TEN



TOP TEN DO 
JORNALISMO

1 Jornal de Pomerode

2
Jornal Metas,  
de Gaspar

3
FolhaSete,  
de Seara

4 Jornal Café Impresso, de Timbó

5 A Semana, de Curitibanos

6 A Sua Voz, de Pinhalzinho

7 Testo Notícias, de Pomerode

8 Correio do Norte, de Canoinhas

9 Jornal O Líder, de Maravilha

10 Jornal Folha, de Videira

TOP TEN DA 
PUBLICIDADE

1
Testo Notícias,  
de Pomerode

2 Jornal de Pomerode

3
Jornal Metas,  
de Gaspar

4 Jornal Café Impresso, de Timbó

5 A Semana, de Curitibanos

6 A Sua Voz, de Pinhalzinho

7 FolhaSete, de Seara

8 Jornal O Líder, de Maravilha

9
Gazeta Catarinense, de São 
Miguel do Oeste

10 Imprensa do Povo, de Pinhalzinho

TOP TEN EM  
NOVAS MIDAS

1
Jornal Metas,  
de Gaspar

2
A Semana,  
de Curitibanos

3
Folha do Oeste, de  
São Miguel do Oeste

4 Jornal Extra, de Caçador

5
Jornal Correio Otaciliense, de 
Otacílio Costa

6
Correio Francisquense, de São 
Francisco do Sul

7 Folha Regional, de Jaguaruna

8
Correio dos Lagos, de Anita 
Garibaldi

9 Jornal Café Impresso, de Timbó

10 Testo Notícias, de Pomerode

Jornal de Pomerode

Folha do Oeste, de 
São Miguel do Oeste

Jornal de Pomerode
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EDIÇÃO 2015

ADJORI/SC
Revista

Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina

SUSTENTABILIDADE
Um horizonte promissor

PACTO FEDERATIVO
Levamos o debate às ruas

HOMENAGEM PÓSTUMA
Luiz Henrique da SilveiraF oto:  Plí nio Bordin

cidadania
Ações para o 
BEM COMUM
A Adjori/SC apoia campanhas e manifestações da sociedade que tenham 
por objetivo um Brasil melhor e mais justo. As iniciativas respaldadas pela 
Associação, contam com a mais ampla rede de divulgação do Estado, que 
são os  jornais associados espalhados por todo o território catarinense

Objetivos do Milênio

Durante a realização do Simpósio ‘8 Jeitos de Mudar o 
Mundo’, ocorrido em maio de 2011, em Florianópolis, a Asso-

ciação dos Jornais do Interior de Santa Catarina  
(Adjori/SC) formalizou sua adesão ao movimento ‘Nós Pode-
mos Santa Catarina’, disposta a contribuir com a iniciativa. O 
movimento ampliou a sua musculatura e representatividade, 
levando às comunidades do interior os Objetivos do Milênio 

(ODM) em Santa Catarina. Ganha força, agora, uma nova 
etapa, com as metas traçadas pela Organização das Nações 

Unidas para consecução dos ODS – Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável,  mais amplos e mais inclusivos. A Associa-

ção dos Jornais do Interior de Santa Catarina deu mostras de 
seu engajamento com a Revista da Adjori/SC – edição 2015, 

que traz a Sustentabilidade como tema do ano.

RETRANCA

1212

SUSTENTABILIDADE

Santa Catarina avança em 
direção ao Desenvolvimento 
Sustentável
Com notável desempenho na conquista dos 
Obje� vos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM), o Estado tem como desafi o a� ngir 
as metas dos Obje� vos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), mais amplos e mais 
inclusivos

O assunto sustentabilidade ganhou atenção e apoio mun-
dial. É uma das palavras mais faladas e comentadas hoje em 
dia. Embora tenha inúmeros e diferentes entendimentos, é 
possível a� rmar que há um grande consenso na sociedade so-
bre a sua importância e necessidade. Outro ponto relevante de 
consenso global é a sustentabilidade como um caminho para o 
maior equilíbrio entre as dimensões econômicas, sociais e am-
bientais. Só o crescimento econômico não é mais su� ciente. 
Outro consenso é que sustentabilidade não signi� ca somente 
cuidar do meio ambiente, mesmo sabendo da sua importân-
cia. É conduzir de modo equilibrado essas dimensões com 
ética, transparência, responsabilidade compartilhada e mui-
ta solidariedade para termos, aqui, agora, um futuro digno e 
sustentável para todos.  Muitos governos, empresas, sociedade 
civil e indivíduos estão fazendo na prática a sustentabilidade 

por meio de políticas públicas, projetos sociais ou no simples 
ato individual de economizar água na hora do banho.

A questão de fundo nos parece que é: como fazer mais, 
diante da urgência das mudanças climáticas e a existência de 
milhões de pessoas no mundo que ainda vivem na pobreza? 
Esse é o desa� o global para todos e para nós catarinenses.

Referência no país
É certo que o estado de Santa Catarina é uma referência 

em desenvolvimento mais equilibrado em termos econômi-
cos, sociais e ambientais. É resultado do esforço histórico da 
sociedade, agentes públicos, empresas e sociedade civil. Há 
inúmeros indicadores e estudos apontando os avanços con-
quistados pelos catarinenses.

Tomando como parâmetro os Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio (ODM), lançado pela Cúpula do Milênio 
da ONU, ocorrida em 2000, veri� camos que o desempenho 
geral de Santa Catarina é muito positivo. O evento que reuniu 
mais de 190 países estabeleceu oito iniciativas para melhorar 
as condições sociais e ambientais da humanidade e tornar o 
mundo melhor e mais justo até 2015.

Os Objetivos do Milênio  como � caram conhecidos, são:
Mesmo com os avanços conquistados por Santa Catarina, 

13

Te
m

a
 d

o
 a

n
o

ainda há desa� os a serem alcançados e que serão detalhados 
mais adiante. Os Objetivos do Milênio encerram ao � nal de 
2015 e serão substituídos pelos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, que serão aprovados agora no mês de setembro na 
70ª Conferência das Nações Unidas.

O mérito dos Objetivos do Milênio é  ter colocado no cen-
tro das preocupações dos governos o tema da pobreza mun-
dial. Não há nada mais desumano que ver milhões de pessoas 
vivendo com US$ 1,25 por dia. Essa preocupação e as ações 

decorrentes retiraram milhões de pessoas da pobreza. Foi um 
resultado extraordinário, mas sempre é preciso continuar por-
que não foi totalmente reduzida ou erradicada, e com a crise 
mundial de 2008, muitas pessoas voltaram para a mesma si-
tuação.

Uma vantagem dos Oito Objetivos do Milênio é que são 
articulados com metas e indicadores, permitindo um cons-
tante monitoramento dos progressos e desa� os. Outra vanta-
gem é sua implementação mais sistêmica, ou seja, quando me-

Brasil Região Sul Santa Catarina

ODM 1990 2012 1990 2012 1990 2012

Pobreza 25,5 3,5 18,5 1,5 15,4 1,1

Educação 16,9 57,9 20,8 59,4 22,8 61,4

Mortalidade Infantil 47,1 15,3 28,3 11,3 33,6 10,8

Mortalidade Materna 145 63,9

Brasil Região Sul Santa Catarina

ODM 2001 2012 2001 2012 2001 2012

HIV/Aids 16,8 20,2 26,1 30,9 32 33,5

Esgoto 53 77 54,8 82,7 66,7 85,5

Notas

1990 é o ano base 
adotado pela ONU para 
efeito de comparação 
mundial

Pobreza extrema US$ 
PPC 1,25/dia (%)

Educação – Taxa de 
escolarização da 
população de 15 a 17 
anos no ensino médio 
(%)

Mortalidade Infan� l – 
por mil nascidos vivos

Mortalidade Materna – 
número de óbitos por 
100 mil nascidos vivos

Esgoto – Acesso à rede 
de esgoto ou fossa 
sép� ca (%)Fonte: Relatório Nacional de Acompanhamento – IPEA, 2012 – Dados de Santa Catarina em www.nospodemos-sc.org.br

Santa Catarina em relação aos Objetivos do Milênio
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CPMF

Em 2007, uma grande campanha tomou conta do Estado 
e do país. A XÔ CPMF, liderada pelo então deputado 
federal catarinense Paulo Bornhausen, e endossada pela 
Federação das Indústrias do Estado (Fiesc), ganhou ade-
são maciça dos associados da Adjori/SC. A vitória contra 

o imposto do cheque, anunciada em dezembro do mesmo 
ano, gerou maior visibilidade ainda à campanha e àqueles 

que a ela aderiram.

Violência

Outra ação apoiada pela entidade são as 
campanhas pelo �m da violência e explo-
ração infanto-juvenil. Peças publicitárias 
encaminhadas aos jornais associados são 

publicadas gratuitamente.
O programa S.O.S. Desaparecidos,  lançado pela Po-

lícia Militar,  ganhou um reforço de peso com a adesão 
da Adjo ri/SC e de seus filiados. Desde abril de 2014, o 

portal da Associação (www.adjorisc.com.br) publica fotos 
de pessoas desaparecidas e vários sites de jornais associa-
dos seguiram a mesma orientação. A PMSC contabiliza 

cerca de  três mil casos de desaparecimentos, por ano, no 
Estado. A intenção, segundo o presidente da Adjori/SC, 

Miguel Gobbi, é  fazer com que as imagens dos desapare-
cidos sejam divulgadas em todo o Estado, favorecendo o 

reencontro dessas pessoas com suas famílias.
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Sustentabilidade

Os jornais locais associados à Adjori/SC são também grandes pro-
pagadores das questões ambientais, estimulando a conscientização e 

as boas práticas da sustentabilidade. Além de disputar premiações nos 
concursos jornalísticos ligados ao tema (Prêmio Fatma de Jornalismo 
Ambiental e Prêmio Casan de Jornalismo em Saneamento), as maté-
rias publicadas nos veículos impressos e on-line formam um grande 

acervo da situação ambiental em Santa Catarina e a evolução ao longo 
do tempo.

Saúde Pública

A Adjori/SC e seus associados são parceiros de primeira hora da saúde 
pública estadual e municipal, apoiando sistematicamente as várias campa-
nhas de vacinação. E já �cou provado: quanto maior o engajamento do jor-
nal local nas questões de utilidade pública, maior o êxito das iniciativas das 
secretarias de Saúde. A dimensão do apoio dos jornais locais nas questões 
de saúde pública foi registrado em trabalho acadêmico, que contabilizou 
1.062 matérias veiculadas em 68 jornais locais,  no período de março a 
dezembro de 2009, referentes à cobertura da Gripe Suína, In�uenza A,  
Gripe A ou H1N1.

Mais recentemente, matérias sobre  Dengue, Zica e Microcefalia trou-
xeram esclarecimentos, advertências e recomendações às comunidades 
catarinenses.

Saúde 

A Adjori/SC e seus associados são parceiros de primeira hora da saúde 
pública estadual e municipal, apoiando sistematicamente as várias campa
nhas de vacinação. E já �cou provado: quanto maior o engajamento do jor
nal local nas questões de utilidade pública, maior o êxito das iniciativas das 
secretarias de Saúde. A dimensão do apoio dos jornais locais nas questões 
de saúde pública foi registrado em trabalho acadêmico, que contabilizou 
1.062 matérias veiculadas em 68 jornais locais,  no período de março a 
dezembro de 2009, referentes à cobertura da Gripe Suína, In�uenza A,  
Gripe A ou H1N1.

JORNAL METAS - GASPAR, SÁBADO, 9 DE JANEIRO DE 2016
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SC mobilizada no 
combate ao Aedes
Prevenção.  Secretaria da Saúde vai implantar Salas de Situação em 28 municípios

Microcefalia/ Zika vírus é o novo inimigo a ser combatido

VINTE E OITO m
unicípios cata-

rinenses já regi
straram a prese

n-

ça do Aedes ae
gypti, agora ain

da 

mais perigoso, 
pois além da de

n-

gue, o mosquito
 também transm

ite 

a febre chikungu
nya e o zika víru

s. 

Preocupada com
 o agravament

o 

da situação, a Se
cretaria de Estad

o 

da Saúde realizo
u uma videocon

fe-

rência esta sema
na com os munic

í-

pios até aqui con
siderados infesta

-

dos pelo Aedes (
veja lista ao lado

). 

Para o secretár
io de Saúde, Jo

ão 

Paulo Kleinübin
g, “é preciso m

o-

bilizar todos pa
ra que tenhamo

s 

um verão melho
r do ponto de vis

ta 

da dengue do q
ue foi a tempor

a-

da passada, qua
ndo registramos

 a 

primeira epidem
ia da doença n

o 

Estado”. 
O principal obj

etivo da video-

conferência foi 
apresentar o Pl

a-

NOVO INIMIGO
 NA luta contra 

o Aedes, o Zika
 vírus vem ava

n-

çando em vária
s regiões do ter

ri-

tório nacional. 
Na terça-feira (

5), 

o Ministério da 
Saúde divulgou 

 o 

primeiro inform
e epidemiológic

o 

de 2016 sobre o
s casos suspeito

s 

de microcefalia
 relacionada a

o 

vírus. As infor
mações são re

fe-

rentes aos dado
s até o dia 2 d

e 

janeiro. Desde o
 início das inve

s-

tigações, foram
 notifi cados 3.1

74 

casos suspeitos
 da doença em r

e-

cém-nascidos d
e 684 municípi

os 

de 21 unidad
es da federaçã

o. 

Também estão 
em investigaçã

o 

38 óbitos de be
bês com microc

e-

falia possivelm
ente relacionad

os 

ao Zika vírus.

O estado de P
ernambuco, o 

primeiro a ide
ntifi car aumen

to 

de microcefalia
, continua com

 o 

maior número d
e casos suspeito

s 

(1.185), o que r
epresenta 37,33

% 

do total regist
rado em todo 

o 

país. Em seguid
a, estão os esta

-

dos da Paraíba (
504), Bahia (31

2) 

e Rio Grande d
o Norte (169). 

O 

Ministério da Sa
úde.

O governo fede
ral já mobilizou

 

19 ministérios e
 outros órgãos f

e-

derais para atu
ar conjuntamen

te 

no enfrentame
nto ao mosqui

to. 

Com isso, as v
isitas a residên

-

cias para elimi
nação e contro

le 

do vetor ganha
ram o reforço d

as 

Forças Armada
s e dos agent

es 

comunitários de
 saúde, além do

s 

agentes de end
emias que já at

u-

avam regularm
ente nessas ati

vi-

dades. 
Em dezembro,

 o Ministério
 

da enviou mai
s 17,9 tonelad

as 

de Larvicida pa
ra os estados d

o 

Nordeste e Sud
este, totalizand

o 

114,4 toneladas
 para todo o paí

s, 

quantidade sufi 
ciente para o tr

a-

tamento de 57,2
 bilhões de litro

s 

de água. Para e
ste ano, já fora

m 

adquiridas mai
s 100 tonelad

as 

do produto, o q
ue garante aba

s-

tecimento até 
junho de 201

6. 

Atualmente, a c
irculação do Zik

a 

é confi rmada p
or meio de tes

te 

PCR, com a tecn
ologia de biolog

ia 

molecular. A pa
rtir da confi rm

a-

ção em uma de
terminada local

i-

dade, os outros
 diagnósticos sã

o 

feitos clinicame
nte, por avaliaç

ão 

médica dos sint
omas.

Gaspar teve, até agora, um 

único caso de zika vírus. A 

informação foi repassada pela 

Superintendência de Vigilância 

em Saúde de Santa Catarina 

no dia 3 de dezembro do ano 

passado. A  pessoa infectada 

teria viajado ao Pará em 

junho. O paciente recebeu 

o tratamento adequado. O 

zika vírus é transmitido pelo 

mosquito Aedes aegypti, o 

mesmo da dengue, febre 

amarela e febre chikungunya. 

A única forma de pegar a 

doença é por meio da picada 

do mosquito. Os sintomas  

são semelhantes aos da 

dengue, porém, mais leves e 

desaparecem de 4 a 7 dias: 

febre, dor de cabeça, diarreia, 

náuseas, dor no corpo e nas 

articulações. Outros sinais 

de infecção são: erupções 

cutâneas, coceira, fotofobia 

e conjuntivite. É importante ir 

ao médico para confi rmar se 

realmente está com a doença.

Prevenção 
A melhor forma de prevenir a 

doença é diminuir a quantidade 

de mosquitos que circulam nos 

ambientes. Para isso, é preciso 

eliminar os criadouros onde o 

Aedes aegypti deposita seus 

ovos, ou seja, recipientes com 

água parada. Eliminar garrafas, 

sacos plásticos e pneus velhos 

que fi cam expostos à chuva, 

além de tampar recipientes que 

acumulam água como caixas 

d´agua e piscinas.no Estadual de 
Intensifi cação d

as 

Ações de Mobil
ização e Comba

te 

ao Mosquito A
edes aegypti e

 o 

reforço da impo
rtância da criaçã

o 

das Salas de Sit
uação nos muni

cí-

pios infestados.
 De acordo com

 a 

secretaria, as s
alas deveriam s

er 

instaladas até se
xta-feira (8). 

Suzana Zeccer, 
gerente de Zoo-

noses da Direto
ria de Vigilânc

ia 

Epidemiológica 
(Dive/SC) e coo

r-

denadora da Sa
la de Situação E

s-

tadual, diz que p
ara a implantaçã

o 

das salas e exec
ução do plano, 

os 

municípios não 
precisarão contr

a-

tar pessoal nem
 dispender recu

r-

sos fi nanceiros. 
A recomendação

 é 

o envolvimento 
de parceiros que

 já 

existem no mun
icípio para a com

-

posição, como, p
or exemplo, Vig

i-

lâncias Sanitária
s, Atenção Básic

a, 

Gerências Regi
onais de Saúd

e, 

Defesa Civil, Co
rpo de Bombeir

os, 

Polícia Militar, S
ecretaria de Edu

-

cação e Secretar
ia de Obras/Infr

a-

estrutura.
“A Sala de Situa

ção é muito im-

portante para c
oordenar as açõ

es 

e para facilita
r a 

comunicação d
as ne-

cessidades dos 
municípios 

à sala estadual 
para que possa

-

mos solicitar ap
oio federal, com

o, 

por exemplo, a a
tuação das Força

s 

Armadas para re
forço de pessoa

l”, 

argumenta Edua
rdo Macário, 

diretor da Vigilâ
ncia Epide-

miológica de Sa
nta Catari-

na. “A combinaçã
o de calor, chuva

s 

e aumento do n
úmero de turist

as 

no Estado repre
senta uma bomb

a

-relógio se a pop
ulação do mosqu

i-

to não for dimin
uída”, acrescenta

.

A primeira ação
 a ser coorde-

nada pelos mun
icípios é a visita

 a 

todos os 400 mi
l imóveis em áre

as 

infestadas até o
 dia 12 de fever

ei-

ro. Um segundo
 ciclo de inspeçõ

es 

deverá ser rea
lizado até 11 

de 

março, com rep
etições bimestra

is 

entre a segunda
 quinzena de ma

r-

ço e junho de 
2016. A inspeç

ão 

deverá incluir o
s terrenos baldi

os 

e as praças pú
blicas. “Essa aç

ão 

não pode ser p
ostergada,”, refo

r-

ça Suzana.

Um único caso

 municípios cata
-

rinenses já regi
straram a prese

n-

ça do Aedes ae
gypti, agora ain

da 

mais perigoso, 
pois além da de

n-

gue, o mosquito
 também transm

ite 

a febre chikungu
nya e o zika víru

s. 

Preocupada com
 o agravament

o 

e para facilita
r a 

comunicação d
as ne-

cessidades dos 
municípios 

à sala estadual 
para que possa

-

mos solicitar ap
oio federal, com

o, 

por exemplo, a a
tuação das Força

s 

Armadas para re
forço de pessoa

l”, 

argumenta Edua
rdo Macário, 

diretor da Vigilâ
ncia Epide-

miológica de Sa
nta Catari-

na. “A combinaçã
o de calor, chuva

s 

e aumento do n
úmero de turist

as 

no Estado repre
senta uma bomb

a

SaúdeVida&

Municípios de SC com presença 

confi rmada do Aedes aegypti

● Anchieta
● Balneário Camboriú

● Chapecó
● Cordilheira Alta

● Coronel Freitas

● Coronel Martins, Cunha Porã 

● Florianópolis

● Guaraciaba

● Guarujá do Sul

● Itajaí
● Itapema
● Joinville
● Maravilha

● Nova Itaberaba

● Novo Horizonte

● Palmitos
● Passo de Torres

● Pinhalzinho

● Planalto Alegre

● Princesa
● São Bernardino

● São Lourenço do Oeste

● São Miguel do Oeste

● Serra Alta

● União do Oeste

● Xanxerê
● Xaxim.
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Em favor da AVOS

No encontro com a equipe da Associação 
de Voluntários de Saúde do Hospital Infantil 

Joana de Gusmão – AVOS, realizado no dia 3 
de agosto de 2012,  o presidente da Associa-
ção dos Jornais do Interior de Santa Catari-
na, Miguel Ângelo Gobbi, garantiu o apoio 
da Adjori/SC e de seus mais de 180 jornais 

�liados às iniciativas promovidas pela Avos 
em benefício de crianças e adolescentes de 

todo o Estado, atendidos no Hospital Infantil 
Joana de Gusmão.
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Estímulo à Responsabilidade Social

Por meio de lei, a Assembleia Legislativa instituiu o 
Certi�cado de Responsabilidade Social de Santa Catarina 
e o Troféu Responsabilidade Social - Destaque SC. Sua 
�nalidade: reconhecer e destacar empresas e entidades com 
�ns não econômicos que tenham a responsabilidade socio-
ambiental incluída em suas políticas de gestão visando à 
promoção do bem-estar da sociedade e à preservação am-
biental.  Desde 2014, a Associação dos Jornais do Interior 
de Santa Catarina (Adjori/SC) integra a Comissão Mista 

de Responsabilidade Social, ao lado de outras conceituadas 
entidades catarinenses, cuja função é analisar os projetos 
inscritos com base nas ações apresentadas em Balanço 
Social e em indicadores quantitativos e qualitativos. É a 
partir dessa avaliação que as empresas e as entidades sem 
�ns econômicos recebem a certi�cação. A cerimônia de 
entrega da Certi�cação de Responsabilidade Social e do 
Troféu Destaque SC é um dos momentos mais importantes 
do Parlamento Catarinense.

Rede para Prevenção de Desastres

A Adjori/SC integra a Rede Cooperativa para Cultura de Prevenção de De-
sastres, criada para disseminar, em todo o território catarinense, metas e com-

promissos para redução de desastres, assim como a difusão de conteúdos para a 
construção de uma nova cultura de prevenção.



www.ocesc.org.br

Parabéns 
Adjori/SC
A OCESC e o SESCOOP/SC 
agradecem pela  
parceria �rmada nesses  
35 ANOS DE HISTÓRIA. 
A Associação sempre apoiou a 
divulgação do cooperativismo 
e possibilitou que os mais de  
3 milhões de leitores de seus 
jornais �liados conhecessem 
as ações realizadas pelas 
cooperativas e o papel delas no 
Estado. O Sistema reconhece 
a importância das publicações 
do interior e deseja que esse 
relacionamento se estenda por 
muitos anos.
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Força ao 
nosso Meio
Foram inúmeras as iniciativas e eventos chancelados pela Adjori/SC com 
a participação de entidades líderes em seus respectivos segmentos com o 
intuito de promover o debate sobre o futuro da indústria de comunicação

encontro inédito

Pela primeira vez na história da indústria de comunicação 
catarinense, três entidades representativas do setor promoveram 
um evento comum. O 1º Encontro Catarinense dos Veículos de 
Comunicação reuniu empresários de jornais locais, rádios e TVs, 
de todas as partes do Estado de Santa Catarina. Patrocinado pela 
Adjori/SC, Acaert e ADI/SC, o encontro realizado em março de 
2006,  no CentroSul, em Florianópolis, mostrou o grau de maturi-
dade das entidades e de seus associados, que se unem em defesa de 
interesses comuns e servem de exemplo a todo o país.

bolo publicitário

Ao lado de outras entidades representativas do meio, 
a  Adjori/SC garantiu apoio à realização do levantamento 
do mercado de veiculação publicitária em Santa Catarina, 
empreendido pelo Instituto Mapa. O estudo é realizado desde 
2004 junto aos veículos de comunicação (TV aberta, jornais, 
rádios AM e FM) além de mídia exterior (outdoors, front-lights 
e busdoor), sediados em território catarinense e registrados em 
suas Associações de classe. Traz informações reveladoras do 
bolo publicitário catarinense e o destino das verbas para cada 
segmento da mídia.

novos modelos de negócio

O presidente da Adjori/SC e da Adjori Brasil, 
Miguel Ângelo Gobbi, representou as duas entidades 
no 5º Congresso Brasileiro de Jornais, que reuniu, na 
Capital paulista, nos dias 20 e 21 de agosto de 2012, 
cerca de 700 jornalistas e executivos da comunicação 
de todo o país. Promovido pela Associação Nacional 
de Jornais (ANJ), o evento contou com palestrantes de 
peso do Brasil e do exterior no debate que teve como 
tema central ‘Novos modelos de negócio em um mer-
cado multiplataforma’. 
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Mídia Sul 

A Adjori/SC também marcou presença no  Mídia Sul, que sucedeu 
o Mídia SC, tornando-se em um dos mais importantes seminários de 

Marketing e Comunicação do país. Na edição 2013, promovida em 
setembro, em Florianópolis, o encontro teve como tema ‘O Futuro da Co-
municação’, colocando em debate as atuais e futuras formas de anunciar e 
compartilhar informações. Na oportunidade, o presidente da Adjo     ri/SC, 

Miguel Gobbi, destacou que o mercado está focado na mídia local, aquela 
que realmente chega de forma direta e impactante ao consumidor, nos 

bairros, nas cidades e no campo. Na edição 2015, promovida em junho, 
na Fiesc, com o tema ‘A Mídia gerando Novos Negócios’, o diretor edito-

rial da Associação, Fernando Bond, participou de palestra. Nos eventos, a 
Adjori/SC recepcionou os participantes em seu estande.  

Integração editorial e 
auditagem

O 1º Congresso dos Diários do 
Interior do Brasil, realizado nos dias 6 e 7 
de dezembro de 2011 no teatro do Hotel 
Royal Tupi, em Brasília, reuniu cerca de 
duas centenas de diretores, editores e 
pro�ssionais de empresas jornalísticas 
de diversas cidades brasileiras. O evento, 
prestigiado por inúmeras autoridades, 
contou, também, com 14 estandes de 
fornecedores de jornais.

A maior parte do programa foi 
dedicada a palestras sobre integração 
editorial, auditagem de circulação, jornal 
na web, inovação e comercialização. O 

presidente da Adjori/SC e da Adjori Bra-
sil, Miguel Gobbi, participou do painel 
‘Circulação, a prova da excelência do 
conteúdo’, ao lado do presidente execu-
tivo do Instituto Veri�cador de Comu-

nicação (IVC), Pedro Martins Silva, do 
secretário de Comunicação Integrada da 
Presidência da República, Roberto Mes-
sias, e do presidente da ADI/SC, Ámer 
Félix Ribeiro. 

Mídia Santa Catarina

A Adjori/SC participou de três edições consecutivas de um dos 
mais prestigiados eventos do mercado publicitário catarinense, 
o Mídia Santa Catarina, organizado pela Associação dos Pro�s-
sionais de Propaganda e destinado especialmente a pro�ssionais 
de agências, veículos, anunciantes, relações públicas, assessores 
de imprensa, futuros pro�ssionais e estudantes de Comunicação. 
Apoiadora dos encontros, tanto em 2010, como em 2011 e em 
2012, a Adjori/SC manteve um estande no evento, visando divul-
gar suas iniciativas e seu time de jornais associados.
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congresso das adjoris

A Adjori Santa Catarina sempre foi assídua participante 
dos eventos promovidos pelas demais Adjoris estaduais, 
que integram a Associação Nacional de Jornais do Interior 
do Brasil (Adjori Brasil), Miguel Gobbi, presidente das 
duas Associações, e outros membros da diretoria marca-
ram presença em diversos encontros. Alguns deles: 

O 13º Congresso Estadual da Adjori Rio de Janeiro, 
promovido de 25 a 27 de junho de 2010, em Teresópolis, 
14º Congresso Estadual da Adjori/RJ e III Encontro Na-
cional de Jornais Locais, realizado de 8 a 10 de novembro 
de 2013, em Búzios; 1º Congresso dos Jornais do Interior 
do Estado de Rondônia, promovido pela Adjori/RO, na 
sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO), em 
Porto Velho; o 22º Congresso da Adjori Paraná, realizado 
em Cornélio Procópio, de 18 a 20 de maio de 2013; o 23º 
Congresso da Adjori/PR, também sediado em Cornélio 
Procópio, em 2014 e o 24º Congresso da Adjori/PR, que 
aconteceu em Foz do Iguaçu, de 20 a 22 de novembro de 
2015. 

A Adjori Santa Catarina também prestigiou o En-
contro dos Jornais do Interior de São Paulo, promovido 
pela Adjori São Paulo, em Guararema, no dias 29 e 30 de 
novembro de 2013 e o 1º Encontro Estadual da Adjori 
Sergipe, reunindo associados das mais diferentes regiões 
do Estado, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2014, em Ara-
caju. Marcou presença, ainda, no 54º Congresso Anual dos 
Jornais do Interior, promovido pela Adjori/RS, de 4 a 6 de 
novembro de 2016, em Capão da Canoa, no litoral gaúcho. 

A Adjori Santa Catarina também foi anfitriã dos en-
contros nacionais de jornais locais, realizados simultanea-
mente aos seus congressos estaduais. 

eventos
festival Mundial de publicidade

Na edição 2015 do Festival Mundial de Publicidade de 
Gramado (RS), realizado em junho. a Adjori/SC e Adjori 
Brasil estiveram representadas pelo jornalista Fernando 
Bond e foram destaque no painel “Jornal, do Papel à Multi-
plataforma”, que contou com a participação da Associação 
Mundial de Jornais.
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Frente de Apoio

Lançada o�cialmente em 30 de maio de 2007, a Frente 
Parlamentar em Apoio e Fortalecimento da Mídia Regional 
surgiu para robustecer  e potencializar a comunicação o�cial,  
via empreendimentos jornalísticos focados no mercado local e 
regional. Teve como seu primeiro presidente, o deputado federal 
Claudio Vignatti (PT-SC). A Adjori/SC sempre esteve presen-
te em todos os eventos importantes promovidos pela Frente, 
defendendo os interesses dos jornais do interior – de Santa 
Catarina e do Brasil.

Em setembro de 2016, o deputado Alex Canziani (PTB-PR) 
tomou posse como novo presidente da Frente Parlamentar, su-
cedendo o catarinense Pedro Uczai (PT). A cerimônia, realizada 
no Anexo 4 da Câmara dos Deputados, contou com autoridades 
e dirigentes de entidades representativas dos meios de comuni-
cação - entre eles o presidente da Associação Nacional de Jornais 
do Interior do Brasil (Adjori Brasil) e da Associação dos Jornais 
do Interior de Santa Catarina, Miguel Ângelo Gobbi. 

Entre outros serviços.

ASSESSORIA
JURÍDICA

Rua Jerônimo Coelho, nº 280 - Centro. Florianópolis - SC
(48) 3223-2602

HÁ 36 ANOS VALORIZANDO A
COMUNICAÇÃO CATARINENSE.
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Louvores à 
iMprensa
Aliada indissociável 
da democracia, 
a imprensa é 
reverenciada por 
governos e entidades 
da sociedade 
civil. Legítima 
representante de um 
grande segmento 
da comunicação 
catarinense, a  
Adjori/SC esteve 
presente nesses 
tantos e tão 
gratificantes 
momentos de 
homenagens

20 anos da adjori/sc

Para comemorar os 20 anos de sua fundação, a Adjori/SC recebeu uma homenagem 
da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, solicitada pelo deputado Sandro Tarsan. 
O evento, realizado no dia 22 e outubro de 2001, contou com a entrega de Placa Come-
morativa aos familiares do primeiro presidente da entidade, que falecera recentemente, 
José Paschoal Baggio.
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Congresso Ítalo-Brasileiro de 

Imprensa

Cerca de 80 jornalistas italianos participaram da segun-
da edição do Congresso Ítalo-Brasileiro de Imprensa, pro-

movido de 3 a 5 de dezembro de 2007, em Florianópolis. A 
sessão solene de abertura do evento aconteceu no Plenário 

da Assembleia Legislativa, sob a presidência do deputado 
Antônio Aguiar (PMDB), com a presença do governador 
Luiz Henrique e grande número de convidados. A liber-

dade de imprensa na Europa e na América, a informação 
como meio de aproximação de mundos distantes, como é a 
organização pro�ssional dos jornalistas na Itália e no Brasil 

e a imagem de Santa Catarina e do Brasil na Itália e vice-
-versa, foram alguns dos temas debatidos. A Adjori/SC foi 

uma das apoiadoras e esteve presente no evento.

Nós, policiais e bombeiros de Santa 
Catarina, temos assistido com perplexidade 
as iniciativas desastrosas de governantes 
de todos os níveis nesses últimos meses, 
como os cortes e parcelamento de salários, 
calote no pagamento do 13° e travamento 
da carreira de servidores. Esses governos 
também promovem um sucateamento 
ainda maior dos serviços públicos, com o 
fechamento de hospitais, escolas, bases da 
PM, delegacias da Polícia Civil e a escassez 
de materiais de primeira necessidade 
nesses locais.
Os últimos cortes de direitos e ajustes, que 
têm como justi�cativa a “crise” �nanceira, 
atingem todos trabalhadores.  Enquanto a 
população em geral enfrenta o arrocho em 
todo o país, deputados e senadores apro-

vam aumento de salários muito acima da 
in�ação e várias outras benesses imorais 
para a casta privilegiada dos Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário.
Não vamos aceitar de forma passiva esse 
verdadeiro deboche com os contribuintes.  
É inaceitável que os governos gastem 
milhões para manter frotas de carros 
de luxo em alguns setores, ao mesmo 
tempo em que deixam apodrecer viaturas 
e ambulâncias nos pátios por falta de 
manutenção, ou ainda ameacem com 
racionamento de combustível. Defendemos 
a economia de recursos públicos, mas não 
podemos concordar com a seletividade de 
governantes que destroem os serviços de 
primeira necessidade e mantém intactos 
os privilégios que afrontam os ideais 
republicanos.

CRISE PARA 
QUEM?

Policiais e 
Bombeiros 

contra a 
crise seletiva

Aprasc sempre atuando para 
construir uma segurança pública 

melhor para todos os catarinenses
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Troféu UFSC 50 anos

Entre os eventos de comemoração de seus 50 anos, a UFSC (Universidade Federal 
de Santa Catarina) promoveu a entrega do Troféu UFSC 50 Anos – Comunicação, em 
homenagem a órgãos de imprensa e entidades representativas do setor em Santa Catarina. 
O evento, promovido dia 17 de dezembro de 2010, no auditório da Reitoria, contou com 
a presença do reitor Alvaro Toubes Prata, do vice-reitor Carlos Alberto Justo da Silva, dos 
pró-reitores, diretores de centros de ensino e outros membros da comunidade universitária, 
além dos homenageados, dentre os quais a Adjori/SC.

Homenageada pela Fecam

A Federação Catarinense de Municípios (Fecam) reuniu autoridades de 
vários municípios e representantes de instituições parceiras, no dia 3 de julho 
de 2008, para comemorar seus 28 anos de atuação em prol dos municípios 
catarinenses. A assem bleia de prefeitos aconteceu no Parque Universitário 
Norberto Frahm, em Rio do Sul. No ato, a Associação dos Jornais do Interior 
de Santa Catarina (Adjori/SC) recebeu o título de Honra Municipalista, con-
cedido pela Fecam às instituições representativas da imprensa pelo apoio na 
divulgação das ações da Federação, que culminou com o fortalecimento dos 
municípios catarinenses. 

40 anos de ACI

Almoço no Hotel Castelmar, em Florianópolis, promovido dia 14 de 
agosto  de 2008 pela RIC Record, reuniu pro�ssionais da imprensa e do meio 
publicitário para festejar os 40 anos da Associação Catari nense de Imprensa 

(ACI) e os 100 Anos da Associação Brasi leira de Imprensa (ABI), fundada 
pelo catarinense Gustavo de Lacerda. O vice-governador Leonel Pavan, os 

ex-presidentes e atuais diretores da ACI, além de inúmeros pro�ssionais do 
jornalismo e da publicidade prestigiaram o evento, integrado à vasta progra-

mação de iniciativas em come moração às datas marcantes da imprensa catari-
nense e brasileira. O presidente da Adjori/SC, Miguel Gobbi, e o presidente do 
Sinapro, Daniel Araújo, entidades integrantes do trade da comunicação de SC, 

também marcaram presença. O presidente da ACI, Ademir Arnon, recebeu 
placa em homenagem aos 40 anos da entidade, entregue pela RIC Record.
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180 anos da Imprensa Catarinense

Uma série de atividades durante todo o ano de 2011 marcou o nascimento 
da imprensa em Santa Catarina. Por proposição do deputado Marcos Vieira 
(PSDB), a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina promoveu 
sessão especial, dia 27 de junho, em homengem aos 180 anos da imprensa 
catarinense, fundada por Jerônimo Coelho, em 28 de julho de 1831, com o 
lançamento do jornal “O Catharinense”. A sessão foi aberta pelo deputado 
estadual Marcos Vieira e foi prestigiada por inúmeras autoridades, dentre as 
quais o prefeito da Capital, Dário Berger, os deputados federais Gean Loureiro 
e Pedro Uczai, e pelos deputados estaduais Manoel Mota, Neodi Sareta, Edison 
Andrino e pelo presidente da Alesc, Gelson Merisio. Na oportunidade, foram 
homenageadas pelo parlamento catarinense as seguintes entidades representa-
tivas dos órgãos de imprensa: Associação Catarinense das Emissoras de Rádio 
e TV (Acaert); Associação Catarinense de Imprensa (ACI); Associação dos 
Jornais do Interior de SC (Adjori/SC); Associação dos Diários do Interior de 
SC (ADI/SC) e Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do 
Estado de SC (Sindjor).
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Encontro da Imprensa Catarinense

Evento já consagrado, o Encontro da Imprensa Catarinense, em Chapecó, 
é mais um dos eventos apoiados e prestigiados pela Adjori/SC. Em todas as 

suas edições, o encontro proporciona integração de pro�ssionais da comuni-
cação – jornalistas, radialistas, radiodifusores, publicitários, relações públicas, 
mídias, estudantes e docentes, empresários e proprietários de meios de comu-

nicação – de todas as regiões de Santa Catarina. Coordenado pelo jornalista 
e diretor da Associação Catarinense de Imprensa (ACI), Marcos Bedin, o 

evento sempre abre espaço para homenagear pro�ssionais do meio.

Centenário da ABI

O centenário da ABI (Associação Brasileira de Imprensa), come-
morado em 2008, não passou em branco em Santa Cata rina. Um ano 
antes, por meio do decreto 234, de 3 maio de 2007, o governador Luiz 
Henrique da Silveira de�niu uma Comissão Especial para a organiza-
ção das comemorações no Estado. Com um almoço realizado dia 2 de 
abril, em Florianópolis, reunindo membros da Comissão (dentre os 
quais a Adjori/SC),  e convidados, foi dada a largada aos eventos come-
morativos do centenário da ABI. Materiais alusivos à data – tais como 
banner, anúncio para mídia impressa, cartazete e folder – criados pela 
agência D’Araújo – elegeram, como �gura central, Gustavo de Lacerda, 
um catarinense pouco conhecido em sua terra, mas que no Rio de Ja-
neiro, berço da instituição, tem seu nome como sinônimo de imprensa. 

Homenagem da Fiesc aos pro�ssionais de imprensa

“Os veículos de comunicação de Santa Catarina têm 
um papel fundamental no desenvolvimento do setor 
produtivo e, por conseqüência, da economia do Estado. 
É através das emissoras de rádio e televisão, jornais, 
revistas e Internet que a sociedade catarinense toma 
conhecimento do desempenho, dos avanços alcançados 
e dos desafios enfrentados pela indústria”, destacou o 

presidente da Fiesc, Alcantaro Corrêa. Como reconhe-
cimento a esse importante trabalho, a Fiesc prestou  
homenagem especial a entidades que representam os 
jornalistas e às empresas de comunicação e de publi-
cidade do Estado, em cerimônia realizada dia 20 de 
junho de 2008. A Adjori/SC figurou entre as homena-
geadas.
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Além de promover o Prêmio Adjori/SC de Jornalismo, criado em 1999, a 
Associação apoia, por meio de sistemática divulgação,  os principais concursos 
jornalísticos promovidos no Estado, incentivando a discussão e conscientização 
de temas econômicos, ambientais e de saúde pública. 

Alguns exemplos são as seguintes  premiações: Prêmio Sistema Fiesc de Jor-
nalismo; Prêmio Acaert de Jornalismo; Prêmio Fatma de Jornalismo Ambiental; 
Prêmio Unimed de Jornalismo; Prêmio Casan de Jornalismo em Saneamento, 
criado para comemorar os 40 anos da Cia. de Saneamento do Estado de SC; 
Prêmio Acats de Jornalismo, também promovido para marcar os 40 anos de fun-
dação da Associação Catarinense de Supermercados; Prêmio Acif de Jornalismo, 
Prêmio Fenabrave de Jornalismo e Prêmio de Jornalismo da Fecomércio/SC . Em 
nível nacional, a Adjori/SC também contribui com a divulgação dos concursos 
jornalísticos do Sebrae e da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

INCENTIVO 
ao aprimoramento

Ao apoiar concursos 
jornalísticos, a 
Adjori/SC mostra 
seu compromisso 
com a valorização 
dos profissionais 
de comunicação e 
com os preceitos 
democráticos 

Pioneiro no estímulo à produção 
jornalística, o Prêmio Fiesc de 

Jornalismo premia os destaques 
do ano nas categorias texto, 

vídeo e áudio
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A solenidade de premiação do 
1º Prêmio Casan de Jornalismo 
e Saneamento, realizada no dia 
5 de maio de 2012, marcou o 
encerramento das comemoraões 
dos 40 anos de fundação da 
Companhia

No  7º Prêmio Fatma de 
Jornalismo Ambiental, em 
2014, a Adjori/SC recebeu 
homenagem pelo apoio  
ao concurso jornalístico desde a 
sua primeira edição.  
Na cerimônia, foram premiados 
vencedores regionais e 
 estaduais

Na entrega do 9º Prêmio Acaert 
de Rádio e Televisão, promovida 
no Costão do Santinho, em 
novembro de 2015, a Acaert 
prestou homenagem póstuma 
ao publicitário Elóy Simões, 
pro�ssional muito admirado no 
meio da comunicação



100 eventos

A necessidade de revisão no atual 
Pacto Federativo, que tem como face 
mais perniciosa a desigual distri-
buição dos recursos de impostos, 
motivou a realização do seminário 
nacional Pacto Federativo em Debate. 
Promovido pela Adjori/SC em parce-
ria com a Federação das Indústrias, 
no dia 9 de maio de 2014, o evento 
reuniu personalidades de peso e atraiu 
grande público. 

 O presidente da Adjori Santa Cata-
rina e da Adjori Brasil, Miguel Ângelo 
Gobbi, iniciou seu pronunciamento 
destacando o objetivo da entidade 
ao propor o evento em parceria com 
a Fiesc: “democratizar e popularizar 

essa discussão, que consideramos de 
elevado interesse para toda a socie-
dade brasileira,  especialmente para 
o interior do país, onde vivem mais 
de 150 milhões de brasileiros”. Gobbi 
ressaltou a importância da descentra-
lização do poder e da imprensa livre 
e de qualidade em todos os cantos do 
país. 

Gobbi  lembrou que, por ser 2014 
um ano eleitoral, o debate sobre o 
Pacto Federativo era ainda mais opor-
tuno. “Os jornais associados da Adjo-
ri, que reportam sistematicamente o 
drama vivido por nossas cidades por 
falta de recursos, não poderiam deixar 
passar a oportunidade para colocar 

Em defesa dos 
MunicÍpios
 O seminário nacional 
‘Pacto Fedeativo em 
Debate’, promovido 
pela Adjori/SC 
e Fiesc reuniu, 
em Florianópolis, 
especialistas de todo 
o Brasil em defesa 
de reformas e mais 
recursos para as 
prefeituras do país
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o Pacto Federativo em debate e fazer 
com que se transformasse num com-
promisso dos candidatos”, acentuou o 
presidente da Adjori/SC.

Como coan�trião e mediador 
de um dos painéis, o presidente da 
Fiesc, Glauco José Côrte, salientou a 
parceria da Adjori com a Fiesc, “muito 
importante para nós”, e endossou a 
crença de que o tema teria que estar 
na pauta dos candidatos à Presidência 
da República.

Painelistas e debatedores - Além 
da palestra de abertura, proferida por  
Armando Hess de Souza,  ex-secre-
tário do Planejamento, Orçamento e 
Gestão de Santa Catarina, o seminário 
contou com três paineis, destacando 

a visão política, a econômica e a dos 
governos sobre o Pacto Federativo.

Participaram dos paineis: Eduardo 
Tadeu Pereira, presidente da Associa-
ção Brasileira de Municípios (AMB); 
Fernando Rezende, mestre em Eco-
nomia, ex-presidente do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); 
Glauco José Côrte, presidente do siste-
ma Fiesc; Hugo Lembeck, presidente 
da Federação Catarinense de Muni-
cípios; Luiz Carlos Hauly, deputado 
federal e economista;  Luiz Henrique 
da Silveira, senador; Ribamar Olivei-
ra, colunista do Valor Econômico; 
Roque Pellizzaro Junior, presidente da 
Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL).
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O BRDE ajuda a tirar 
boas ideias do papel.
A ADJORI/SC coloca.
O BRDE parabeniza a 
Associação dos Jornais do 
Interior de Santa Catarina 
pelos 35 anos de atuação em 
defesa de uma imprensa 
regional forte e atuante, 
ferramenta fundamental 
para a construção de uma 
sociedade justa, igualitária e 
desenvolvida.
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Seminário Nacional  
atraiu grande número de 

participantes

Em seu pronunciamento, 
Glauco Côrte ressaltou a 
importância do tema no 

ano eleitoral de 2014

O vice-governador 
Pinho Moreira saudou os 
presentes e lembrou seus 

tempos de Constituinte
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Revista da Adjori com 
o Pacto Federativo 
como tema do ano foi 
distribuída a palestrantes e 
convidados
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Manifesto em boas mãos
O seminário teve como resultado o ‘Manifesto de Lideran-

ças em Defesa do Pacto Federativo’, contendo propostas  para 
se ampliar a discussão do tema no país. Em nome de todas 
as Adjoris filiadas, a Adjori Brasil entregou o manifesto aos 
candidatos ao governo do Estado e aos candidatos que iriam 
disputar o segundo turno à presidência da República.

 Os candidatos, à época, ao governo do Estado de Santa 
Catarina, Claudio Vignatti (PT), Raimundo Colombo (PSD) 
e Paulo Bauer (PSDB) receberam o manifesto das mãos de 
Miguel Gobbi, da Adjori, e Glauco Côrte, da Fiesc.

Como presidente da Adjori Brasil, Gobbi entregou o ma-
nifesto em defesa de um novo Pacto Federativo ao candidato 
tucano à presidência, Aécio Neves, no dia 13 de outubro, em 
evento promovido pelo PSDB em Curitiba, no Paraná. O 
manifesto foi entregue à candidata à reeleição, Dilma Rous-
seff,  no dia 17 de outubro, durante uma visita da petista a 
Florianópolis, Capital de Santa Catarina.
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www.fecoagro.coop.br

√ Jornada Ambiental Fecoagro
√ Dia C - Dia de Cooperar
√ Outubro Rosa
√ Novembro Azul
√ Cooperar Está no Sangue
√ Mulheres Cooperativistas 
√ Dia das Crianças e Natal Solidário
√ Apoio à Cultura
√ Certificado de Responsabilidade Social
√ Controle da emissão de poeira
√ Controle na emissão de fumaça
√ Controle do meio ambiente
√ Tratamento de efluentes

Programas que certificam a FECOAGRO como uma 
instituição com Responsabilidade Social: 

AÇÕES  QUE FAZEM   
DIFERENÇA EM SANTA CATARINA

FECOAGRO: Praticando e Estimulando a Integração e a Intercooperação
em Santa Catarina. Juntos Somos Mais Fortes! 
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 Desde a sua criação, no ano 2000, 
a honraria idealizada para distinguir 
personalidades que tenham contribu-
ído para o fortalecimento da entidade 
e valorização da imprensa local já foi 
concedida a inúmeras �guras de desta-
que no cenário estadual.

2001 - Como coordenador do curso 
de Jornalismo da Univali, o professor 
Mario Luiz Fernandes recebeu a ho-
menagem das mãos de Josiane Spen-
gler, então coordenadora do Prêmio 
Adjori/SC de Jornalismo, em evento 
realizado na cidade de Florianópolis.

2002 - O presidente da Adjori/SC, 
Miguel Gobbi, entregou o troféu a  Ja-
nuário Serpa Filho, agente de Articula-
ção do Sebrae/SC, pela valiosa contri-
buição da entidade ao aprimoramento 
dos jornais do interior.

2003 - Na sede da Adjori/SC, Mário 
César Gesser, consultor do Sebrae/SC, 
recebeu a homenagem em agrade-
cimento à consolidação do exitoso 
programa de capacitação de empre-
endimentos jornalísticos de pequeno 
porte.  

2005 - Derly Massaud de Anuncia-
ção, secretário de Estado da Comu-
nicação, teve o justo reconhecimento 
pela execução da política de democra-

tização dos recursos da mídia estadual, 
empreendida pelo governo de Santa 
Catarina. O troféu foi entregue na 
solenidade de premiação do 6º Prêmio 
Adjori/SC de Jornalismo, em Itajaí. 

2006 - Luiz Henrique da Silveira, 
na época candidato à reeleição ao 
governo do Estado, recebeu  o troféu 
como símbolo do reconhecimento à 
criação de uma diretriz para a área de 
Comunicação estadual, que propor-
cionou um grande salto de qualidade à 
imprensa interiorana.

2010 - O deputado federal Claudio 
Vignatti (PT) recebeu a homenagem 
na solenidade de entrega de troféus do 
11ª Prêmio Adjori/SC de Jornalismo 
por seu empenho na criação da Frente 
Parlamentar em Apoio e Fortalecimen-
to da Mídia Regional, sendo inclusive 
o primeiro presidente dessa Frente.

2011 - Marcelo Rego,  diretor de 
Divulgação da Secom/SC , foi dis-
tinguido com  o troféu pela atuação  
nessa diretoria desde o primeiro 
mandato do governador Luiz Henri-
que. A homenagem ocorreu na noite 
de premiação do 12º Prêmio Adjori/
SC de Jornalismo, realizada no Cos-
tão do Santinho Resort, e entregue 
pelo diretor Áurio Gislon. 

AMIGO 
da Adjori/SC

O Troféu Amigo da 
Adjori/SC surgiu 
para homenagear 
personalidades 
do meio político, 
acadêmico ou 
empresarial 
que tenham 
contribuído para 
o fortalecimento 
da entidade e 
valorização da 
imprensa local 
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2001
Professor Mario Luiz 
Fernandes

2002
Januário Serpa Filho, 
agente de Articulação do 
Sebrae-SC

2003
Mário César Gesser, 
consultor do Sebrae/SC

2005
Derly Massaud de 
Anunciação, secretário de 
Estado da Comunicação

2006
Luiz Henrique da Silveira

2010
Deputado federal Claudio 
Vignatti
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AMIGO 
da Adjori/SC

Desde sua criação, 
no ano 2000, o 
prêmio contemplou 
figuras de destaque 
no cenário estadual,  
que abraçaram a 
causa dos jornais 
do interior de Santa 
Catarina

2012 - Após proferir a palestra de 
abertura no 40º Congresso Estadual da 
Adjori/SC, realizado no Costão do San-
tinho Resort, o governador Raimundo 
Colombo foi o homenageado do ano com 
o troféu Amigo da Adjori/SC, entregue 
pelo presidente da Associação, Miguel 
Gobbi. Colombo elogiou o trabalho da 
imprensa do interior e sua importância 
para as comunidades catarinenses.

2013 - O secretário de Estado da 
Fazenda, Antônio Marcos Gavazzoni, foi 
homenageado com o troféu Amigo da 
Adjori  durante a solenidade de abertura 
do 41º Congresso Estadual da Adjori/SC,  
em Itapema. Gavazzoni  recebeu o troféu 
das mãos de Miguel Gobbi, que ressaltou 
o papel decisivo do então presidente da 
Celesc para a manutenção dos débitos na 
conta de luz das assinaturas de jornais. 
Gobbi salientou, também, que, no atual 
posto, Gavazzoni continua se empenhan-
do para o  êxito da Adjori/SC e de seus 
associados.

2014 - Durante a solenidade de pre-
miação do 15º Prêmio Adjori de Jornalis-
mo, realizada em Itá, no Oeste catari-
nense, a Adjori/SC prestou homenagem 
a três personalidades: a prefeita de Itá, 
Leide Mara Bender, pelos esforços para 
recepcionar o evento da Adjori/SC; o de-

putado estadual Marcos Vieira, um leitor 
assíduo de jornais do interior e defensor 
incondicional da imprensa interiorana; 
o deputado estadual Joares Ponticelli,  
que à frente do poder Legislativo muito 
se empenhou para que a Adjori/SC se 
tornasse Entidade de Utilidade Pública 
Estadual. Ponticelli dividiu a conquista 
com os demais parlamentares do poder 
Legislativo e rea�rmou o propósito de 
continuar na luta pelo fortalecimento e 
engrandecimento da grande imprensa do 
interior de Santa Catarina. 

2015 - O presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina,  
Glauco José Côrte, recebeu o Troféu 
Amigo da Adjori pelas mãos de Miguel 
Ângelo Gobbi, durante o 43º Congresso 
da Associação. Ao receber a honraria, 
Côrte ressaltou a atuação da imprensa 
interiorana e que o relacionamento com 
os jornais do interior é muito importante 
para o sistema Fiesc.

2015 - O presidente da Fecomércio-
-SC, Bruno Breithaupt, também recebeu  
o troféu Amigo da Adjori  por “reco-
nhecer no trabalho da Adjori e na 
atuação dos jornais do interior um 
eficiente meio de levar as informa-
ções do comércio às comunidades 
catarinenses”. 
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2011
Marcelo Rêgo, diretor de Divulgação

2014
Prefeita de Itá, Leide Mara Bender; deputado estadual Marcos Vieira; deputado estadual Joares Ponticelli

2012
Governador Raimundo Colombo

2015
Glauco José Côrte,  
presidente do Sistema Fiesc

Bruno Breithaupt, presidente da 
Fecomércio-SC

2013
Secretário Antônio Gavazzoni
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Na ano de criação 
do troféu, em 
2010, a Adjori/SC 
homenageou três 
personalidades  
- Luiz Henrique 
da Silveira, Derly 
de Anunciação 
e Leonel Pavan - 
numa reverência 
à politica de 
comunicação do 
Estado, de vital 
importância para 
os jornais do 
interior

reconhecimento
PATRONO  
da imprensa catarinense

Além do troféu Amigo da Ad-
jori - já tradicional –  a Associação  
instituiu, em 2010, o troféu Patrono 
da Imprensa Catarinense, concedido 
a  personalidades que se destacaram 
pelo decisivo apoio aos jornais do 
interior.

No ano de criação da honraria, a 
Adjori/SC homenageou três perso-
nalidades, numa reverência à política 
de comunicação do Estado vigente à 
época: o ex-governador Luiz Henri-
que da Silveira, por ter patrocinado 
a descentralização dos investimentos 
da publicidade do governo estadual; 
o secretário de Estado da Comunica-
ção, Derly Massaud de Anunciação, 
que implantou essa política e zelou 
com toda tenacidade para que fossem 
preservados os critérios técnicos e 
valorizadas as entidades representati-
vas dos veículos de comunicação; e o 
governador Leonel Pavan, que herdou 
essa política e que deu mostras de seu 
apreço pelos jornais do interior e por 
suas entidades representativas, desde 
os tempos de chefe do Executivo 
municipal.

Em 2011, a diretoria da Adjo ri/SC 
deci diu prestar uma homenagem 
surpresa ao presidente da Associação, 
reeleito para mais dois anos de man-
dato, conferindo-lhe o troféu Patrono 
da Imprensa Catarinense, pelos mais 

de quinze anos de trabalho e dedi-
cação em prol da união, capacitação 
e do fortalecimento da imprensa do 
interior.  

O vice-presidente da Regional do 
Extremo-Oeste, Jairo Miguel, fez um 
breve pronunciamento ressaltando, 
com emoção, as qualidades do líder 
associativista e sua luta incansável pela 
melhoria dos jornais do interior. “Vi-
sionário, sempre enxergou no associa-
tivismo o caminho para as conquistas 
institucionais.que da Silveira, por ter patrocinado 

a descentralização dos investimentos 
da publicidade do governo estadual; 
o secretário de Estado da Comunica-
ção, Derly Massaud de Anunciação, 
que implantou essa política e zelou 
com toda tenacidade para que fossem 
preservados os critérios técnicos e 
valorizadas as entidades representati-
vas dos veículos de comunicação; e o 
governador Leonel Pavan, que herdou 
essa política e que deu mostras de seu 
apreço pelos jornais do interior e por 
suas entidades representativas, desde 
os tempos de chefe do Executivo 

Em 2011, a diretoria da Adjori/SC
diu prestar uma homenagem 

surpresa ao presidente da Associação, 
reeleito para mais dois anos de man-
dato, conferindo-lhe o troféu Patrono 
da Imprensa Catarinense, pelos mais 

institucionais.
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O presidente da  
Adjori/SC, Miguel Ângelo 
Gobbi, foi surpreendido 
pela especial honraria 
conferida pela diretoria da 
entidade

Miguel Gobbi fez a 
entrega do troféu aos 
homenageados Luiz 
Henrique da Silveira, 
Leonel Pavan e Derly 
Massaud de Anunciação
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Por proposição do 
deputado Herneus 
de Nadal, a  
Adjori/SC foi 
homenageada 
pela Assembleia 
Legislativa, em 
sessão solene que  
contou com a 
presença de diversas 
autoridades. 
Na mesma 
oportunidade, a 
Adjori/SC fez  
um justo  
reconhecimento a 
políticos, a parceiros 
e a colaboradores

Os 25 anos da Adjori/SC foram 
completados em 24 de outubro de 2006, 
porém a comemoração do Jubileu de 
Prata ocorreu em 1º de dezembro, em 
sessão solene na Assembleia Legislativa, 
proposta pelo deputado Herneus de Na-
dal, à época 1º vice-presidente da casa. 

Na oportunidade, a Assembleia Le-
gislativa entregou à diretoria da entida-
de uma placa comemorativa ressaltando 
o pro�ssionalismo, a imparcialidade 
e a ética na divulgação de informação 
ao povo catarinense. O presidente 
da Adjori/SC, Miguel Ângelo Gobbi, 
também foi agraciado com uma placa, 
destacando a competência na condução 
da entidade. 

Em seus pronunciamentos,  o pre-
sidente da Adjori/SC, Miguel Gobbi, 
o ex-presidente da Associação, Sílvio 
Rangel, e o governador recém-reeleito, 
Luiz Henrique da Silveira, enalteceram 
a força da imprensa local e o amadure-
cimento dos jornais locais. Ressaltaram 
que a união dos associados permitiu 
que a entidade chegasse tão longe. 

Para ser incluída entre as mais estru-
turadas e atuantes entidades do gênero 
no país, a Adjori/SC  contou com a 
colaboração, dedicação e o empenho de 
suas diretorias e de um vasto número de 

personalidades e pro�ssionais que mar-
caram a trajetória da Associação. Na 
sessão solene, a Adjori/SC reverenciou 
todo esse universo de colaboradores, 
entregando às seguintes placas come-
morativas: 

Deputado Herneus de Nadal, 
proponente da sessão na Alesc; Luiz 
Henrique da Silveira,  homem público 
que sempre valorizou os jornais locais; 
José Paschoal Baggio, fundador 
da entidade, cuja  homenagem foi 
recebida por sua �lha, Isabel Baggio; 
Silvio Rangel e Darcy Schultz, ex-
-presidentes da Adjori/SC; Luiz Carlos 
Floriani, presidente do Conselho 
Deliberativo da Fampesc, homenage-
ado em  nome das diversas entidades 
empresariais; Vinicius Lummertz da 
Silva, do Sebrae/SC, que patrocinou 
um dos mais vigorosos programas de 
capacitação dos jornais locais �liados;  
Ranieri  Bertoli,  em nome do Trade 
da Comunicação de Santa Catarina; 
Eloy Simões, em nome dos consulto-
res que enriqueceram a trajetória da 
Associação; José Silvestre Cesconetto, 
em nome de todos os pro�ssionais que 
deixaram sua marca nas páginas da As-
sociação, e Rita de Cássia Lombardi, 
em nome da equipe da Casa.

Jubileu 
DE PRATA

reconhecimento
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Os pronunciamentos do 
presidente da Adjori/
SC, Miguel Gobbi, do 
ex-presidente da Asso-
ciação, Sílvio Rangel, e 
do governador reeleito, 
Luiz Henrique da Silveira, 
enalteceram a força da 
imprensa local

Diretores da Adjori/SC 
prestigiaram a solenidade 
que homenagiou a 
Associação e o seu 
presidente, Miguel Gobbi, 
agraciado com uma placa, 
destacando a competência 
na condução da entidade 

25

25
Edição Especial do 

Jubileu de Prata
Dezembro de 2006

252525
ADJORI/SC

Revista www.adjorisc.com.br

Uma trajetória de conquistas

Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina

Jubileu de Prata em Revista

A trajetória da Associação e a evolução da mídia impressa local ao longo de duas 
décadas e meia foram  registradas na revista Adjori/SC Especial 25 anos, lançada em 

sessão solene, na Assembleia Legislativa. Algumas das iniciativas da entidade, fun-
dada em 24 de outubro de 1981, mereceram especial  destaque. São elas: Congressos 

estaduais;  Prêmio Adjori/SC de Jornalismo - Troféu Pena de Ouro; Programas de 
Capacitação e Encontros regionais. O Cadastro Catarinense de Jornais (CCJ), a 

Rede Catarinense de  Notícias (RCN) e o portal da Adjori/SC também ganharam 
espaço na publicação. A  revista mostrou, ainda,  uma retrospectiva de duas décadas 
e meia da mídia impressa local catarinense, por meio das capas dos jornais �liados, 

em versões mais antigas e mais recentes, além da presença dos jornais �liados em 
todas as regiões do Estado. De Norte a Sul, de Leste a Oeste.
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O evento de 
grande relevância 
para o legislativo  
catarinense foi 
prestigiado pelo 
governador Luiz 
Henrique da 
Silveira e grande 
número de 
parlamentares 

A Associação dos Jornais do Inte-
rior de Santa Catarina foi agraciada 
com a Medalha de Mérito do poder 
Legislativo catarinense em solenidade 
realizada  dia 5 de novembro de 2007, 
no Plenário Deputado Osni Régis, na 
Assembleia Le gislativa. A indicação 
para a honraria, prestada a pro�ssio-
nais e entidades que alcançam noto-
riedade em suas respectivas áreas de 
atuação, partiu do deputado Marcos 
Vieira (PSDB), que reconheceu que “a 
Adjori imprimiu uma nova dimensão 
à mídia impressa do interior 
de Santa Catarina, em-
preendendo iniciativas 
pioneiras em direção 
à maior credibilida-
de, valorização e 
respeito aos jornais 
locais”.

Fundada em 
24 de outubro de 
1981, a Adjori/SC  
“é hoje a mais bem 
estruturada entidade 
do gênero no país”, acentuou o 
mestre de cerimônia ao convidar o 
presidente da Associação, Miguel 
Ângelo Gobbi, para receber a 
medalha pelas mãos do deputado 

estadual Marcos Vieira.
Relevância - A sessão solene de 

outorga de medalhas de mérito da 
Assembleia é um momento de grande 
relevância para o Le gislativo catari-
nense e ocorre uma vez por semestre. 
A cerimônia, realizada em novembro, 
contou com a presença do governador 
Luiz Henrique da Silveira e de grande 
número de parlamentares e convida-
dos. Além da Adjori/SC e da pri-
meira-dama, Ivete Appel da Silveira, 
mais 40 pessoas e instituições foram 
homenageadas.

Jantar de confraternização 
- Após a solenidade na Alesc, 

um jantar de confraternização 
reuniu diretores e vice-
-presidentes da Associação 
em torno do deputado 
Marcos Vieira, que ouviu 
comoventes palavras de 
agradecimento pelo gesto 

de reconhecimento 
da importância da 

Adjori/SC e de seus 
associados no con-

texto da mídia 
impressa local 

catarinense.

reconhecimento
Medalha de 
MÉRITO
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Diretores e  
vice-presidentes da  
Adjori/SC de diferentes 
regiões do Estado 
participaram da honraria 
concedida por sugestão do 
deputado Marcos Vieira

Mais de 40 empresas 
e instiuições que 
alcançaram notoriedade 
em suas respectivas 
áreas de atuação foram 
homenageadas na 
solenidade que lotou o 
plenário na Assembleia 
Legislativa

Ao lado de diretores 
da Adjori/SC, Marcos 
Vieira ressaltou que a  
Associação imprimiu uma 
nova dimensão à mídia 
impressa do interior de 
Santa Catarina
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Em sessão solene realizada no dia 10 
de novembro de 2009, a Assembleia 
Legislativa homenageou a Associação 
dos Jornais do Interior de Santa Catarina 
por seus 28 anos de atuação em prol do 
aprimoramento da mídia impressa cata-
rinense e pelos 10 anos de realização do 
Prêmio Adjori/SC de Jornalismo - Troféu 
Pena de Ouro. 

A solenidade, comandada pelo presi-
dente da casa, deputado Jorginho Mello, 
foi prestigiada pelo reitor da Universi-
dade Federal de Santa Catarina, Álvaro 
Prata, pela presidente da Fundação Cata-
rinense de Cultura, Anita Pires, pela pre-
sidente da Associação Catarinense das 
Emissoras de Rádio e Televisão, Marise 
Hartke, pelo conselheiro 
do Tribunal de Contas 
do Estado, Herneus de 
Nadal, por mem-
bros da Associação 
Catarinense de 
Imprensa (ACI) e 
do Sindicato das 
Agências de 
Propaganda 
(Sinapro), 
entre outras 

personalidades, além de grande número 
de jornais associados.

O diretor de Divulgação do Estado, 
Marcelo Rego, representou o governador 
Luiz Henrique da Silveira. Presentes, 
também, a deputada Ada De Luca e 
os deputados Valmir Comin, Edison 
Andrino, Marcos Vieira, Renato Hinnig 
e Giancarlo Tomelin, que fez um pro-
nunciamento em nome das bancadas 
com assento no parlamento catarinense, 
elogiando a atuação da Adjori/SC e “o 
esforço hercúleo de cada um dos jornais 
do interior para manter seus empreendi-
mentos”.

Miguel Ângelo Gobbi, ressaltou o 
empenho da Adjori/SC  em direção à  
capacitação e ao aprimoramento dos 

jornais do interior do Es-
tado, por meio de cursos, 
seminários e congressos, 

buscando consistente-
mente a aproximação com 

as universidades. Gobbi 
assinalou ainda que a face 

mais visível de todo esse 
empenho é o Prêmio Adjori 
de Jornalismo – Troféu Pena 

de Ouro.

Em solenidade 
presidida pelo 
deputado 
Jorginho Mello, a 
Associação recebeu 
homenagem por sua 
atuação em prol do 
aprimoramento 
da mídia impressa 
catarinense e pelos 
10 anos de realização 
do Prêmio  
Adjori/SC de 
Jornalismo - Troféu 
Pena de Ouro

Dupla 
HONRARIA

Hartke, pelo conselheiro 
do Tribunal de Contas 
do Estado, Herneus de 
Nadal, por mem-
bros da Associação 
Catarinense de 
Imprensa (ACI) e 
do Sindicato das 

capacitação e ao aprimoramento dos 
jornais do interior do Es

mente a aproximação com 
as universidades. Gobbi 
assinalou ainda que a face 

mais visível de todo esse 
empenho é o Prêmio Adjori 
de Jornalismo – Troféu Pena 

de Ouro.

Emissoras de Rádio e Televisão, Marise 
capacitação e ao aprimoramento dos 

tado, por meio de cursos, 
seminários e congressos, 

buscando consistente

capacitação e ao aprimoramento dos 

tado, por meio de cursos, 
seminários e congressos, 

buscando consistente
mente a aproximação com 

as universidades. Gobbi 
assinalou ainda que a face 

mais visível de todo esse 
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Ao receber a homenagem, 
Miguel Gobbi ressaltou 
que o Prêmio Adjori/SC de 
Jornalismo “é a maior prova 
de que não estamos apenas 
buscando, mas produzindo 
resultados em direção ao 
aperfeiçoamento do produto 
jornalístico que oferecemos 
às comunidades catarinenses”

Origens da Imprensa em Municípios Catarinenses

Durante a solenidade em que foi homenageada na Assembleia Legislativa, a 
Adjori/SC fez o lançamento do livro ‘Origens da Imprensa em Municípios 

Catarinenses’, que resgata as primeiras manifestações jornalísticas nos diferentes 
quadrantes de Santa Catarina.  Cerca de cinquenta cidades, agrupadas de acordo 

com as seis mesorregiões do Estado,  têm o início de sua imprensa registrado com 
riqueza de detalhes, o que revela a abrangência e o ineditismo deste estudo.  

Organizado pelo pesquisador e professor universitário Mario Luiz Fernandes a 
partir de textos de jornais associados o livro, editado com recursos do Funcultural,  

traz, também, a evolução da imprensa interiorana no território catarinense

O deputado Giancarlo 
Tomelin fez um 
pronunciamento em 
nome das bancadas com 
assento no parlamento 
catarinense elogiando a 
atuação da  Adjori/SC e 
“o esforço hercúleo de 
cada um dos jornais do 
interior para manter seus 
empreendimentos”
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Os 30 anos de atuação da Associação 
dos Jornais do Interior de Santa Catari-
na (Adjori/SC) foi celebrado com uma 
sessão especial na Assembleia Legislativa 
(Alesc), realizada no dia 7 de novembro 
de 2011, no Plenário Deputado Osni 
Régis.  A sessão  foi proposta e conduzida 
pelo deputado Marcos Vieira (PSDB), 
um declarado admirador da mídia local 
catarinense. “Os jornais regionais cum-
prem um papel fundamental tanto de 
educação quanto de acesso ao conheci-
mento e merecem ter o nosso reconheci-
mento”, ressaltou o parlamentar.

Modelo para o país - Falando em 
nome dos homenageados, a secretária de 
Comunicação da Presidência da Repúbli-
ca, Yole Maria de Mendonça, ressaltou 
as iniciativas da Adjori/SC em prol da 
capacitação e do aprimoramento dos jor-
nais associados, “a Adjori Santa Catarina 
é modelo para o país”, concluiu.

Autoridades - Prestigiaram a 
solenidade os seguintes parlamentares: 
deputados federais Mauro Mariani 
e Pedro Uczai; os deputados estadu-
ais Reno Caramori,  Moacir Sopelsa, 
Maurício Eskudlark, Jailson Lima, Joares 
Ponticelli, Mauro de Nadal, padre Pedro 
Baldissera. Também presentes o  diretor 
de Políticas da Agricultura Familiar e da 
Pesca, Hilário Gottselig,  representando o 

secretário da Agricul-
tura João Rodrigues; o 
presidente da Fun-
dação Catarinense de 
Cultura, Joceli de Sou-
za; os conselheiros do 
Tribunal de Contas 
do Estado, 
Herneus de 
Nadal e Sa-
lomão Ribas 
Jr; Marcelo 
Rego, diretor 
de Divulgação 
da Secom-SC e 
Paulo Bossle, gerente 
de mídia.

Medalhas - As medalhas foram en-
tregues aos homenageados pela diretoria 
executiva da Adjori/SC  (Miguel Ângelo 
Gobbi, presidente; Manfredo Goede, 
vice-presidente; Áurio Gislon, primeiro 
secretário e  José Roberto Deschamps, 
primeiro tesoureiro), e por parlamenta-
res presentes à solenidade. 

Associados - Além dos vice-presi-
dentes das regionais  Grande Floria-
nópolis, Litoral Norte, Norte, Vale do 
Itajaí e Extremo-Sul,  grande número de 
associados participou desse momento 
histórico para a Associação e seu quadro 
de a�liados.

No evento, aberto 
pelo presidente do 
poder Legislativo, 
deputado Gelson 
Merisio, a Adjori 
também prestigiou 
instituições, 
fundações, 
autarquias e 
personalidades 
que tiveram 
importante papel 
no desenvolvimento 
do Estado e 
contribuíram para 
o fortalecimento 
da imprensa local 
catarinense

reconhecimento
Históricos  
30 ANOS
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Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-SC), recebida pelo vice-
presidente da Ordem, Márcio Luiz 
Viccari

Curso Pré-vestibular da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), recebida pelo 
reitor Álvaro Prata, pelo  professor 
Otávio Auler, idealizador do 
projeto do pré-vestibular, e pelo 
coordenador de Comunicação 
Jessé Quevedo

Pelas ações de cidadania e  
formação pro�ssional

Assembleia Legislativa, recebida 
pelo 1º vice-presidente, deputado 
Moacir Sopelsa (PMDB)

Escola do Legislativo - recebida 
pelo presidente da Escola, 
deputado estadual Joares 
Ponticelli (PP)
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Associação Catarinense das 
Fundações Educacionais 

(Acafe), recebida pelo 
presidente da Associação,  

reitor Viegand Eger

Pelo impulso ao 
desenvolvimento econômico 

do Estado

Federação das Associações 
Comerciais e Industriais de 

SC (Facisc), recebida por seu 
presidente, Alaor Tissot

Federação da Agricultura 
e Pecuária de SC (Faesc), 

recebida por seu presidente, José 
Zeferino Pedroso

Pelas ações de cidadania e 
formação pro�ssional

Universidade do Estado 
de Santa Catarina (Udesc), 

recebida pelo reitor Sebastião 
Iberes Lopes Melo

Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM), recebida 

por Álvaro Novaes,  
conselheiro da instituição
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Federação do Comércio de Bens 
e Serviços (Fecomércio-SC), 
recebida por seu presidente Bruno 
Breithaupt

Federação das Indústrias do 
Estado de SC (Fiesc), recebida 
pelo diretor  Roberto Marcondes 
de Mattos, no ato representando o 
presidente da Federação, Glauco 
José Corte

Federação Catarinense de 
Municípios (Fecam), recebida 
por seu presidente, Antônio 
Coelho Lopes Júnior, prefeito de 
Capão Alto

Federação das Micro e 
Pequenas Empresas do Estado 
de SC (Fampesc), recebida por 
seu presidente, Márcio Manoel 
da Silveira

Federação das Câmaras de 
Comércio Lojista (FCDL-SC), 
recebida por seu presidente, 
Sérgio Medeiros
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Pelo fortalecimento da 

Comunicação em Santa 
Catarina

Associação Catarinense de 
Emissoras de Rádio e Televisão 

(Acaert), recebida por seu 
presidente Pedro Peiter

Associação Catarinense de 
Imprensa (ACI), recebida por 
seu presidente Ademir Arnon

Pelo respeito e pela 
valorização da imprensa do 

interior

Secretária de Comunicação da 
Presidência da República, Yole 

Maria de Mendonça 

Senador Luiz Henrique da 
Silveira, no ato representado 
pelo presidente da Casan e 1º 

suplente, Dalírio Beber

Associação dos Diários do 
Interior (ADI/SC), recebida  

por seu presidente  
Ámer Félix Ribeiro

Sindicato das Agências de 
Propaganda (Sinapro/SC), 
recebida por seu presidente 

Daniel Araújo
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Deputado estadual Marcos 
Vieira

Secretário de Estado da 
Comunicação, Derly Massaud 
de Anunciação

Governador do Estado, João 
Raimundo Colombo, no ato 
representado pelo secretário 
Derly de Anunciação

Nossa notável evolução

Encerrando a solenidade, o presidente da Adjori/SC, Miguel Gobbi, 
falou da evolução da associação, que foi criada com a adesão de 38 
empresas jornalísticas de pequeno porte. “Àquela época, a tiragem 
somada dessas publicações não chegava a 25 mil exemplares. Hoje, 
passadas três décadas, a Adjori Santa Catarina acena com 164 asso-
ciados, cuja tiragem somada ultrapassa 480 mil exemplares. Esti-
mamos contar com dois milhões e 500 mil leitores, pois, como se 
sabe, nas cidades do interior, cada exemplar é lido por cinco ou 
mais pessoas”, destacou.

Gobbi agradeceu o reconhecimento do poder Legislativo 
catarinense ao trabalho da Adjori/SC e de seus associados, 
“que levam às comunidades catarinenses o empenho deste 
parlamento e de cada um dos senhores deputados para a 
conquista de uma sociedade mais justa, fraterna e igua-
litária” e a oportunidade de homenagear instituições, 
autarquias e personalidades que “contribuíram para o 
desenvolvimento do Estado e, com isso, contribuí-
ram para a evolução de nossos jornais e ajudaram a 
construir a nossa história e a própria história das 
imprensa local catarinense  que hoje se conso-
lida em patamar de grande respeito e credibi-
lidade”, acentuou.
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Utilidade  
pública

Em 14 de 
novembro de 2013, 
o governador em 
exercício à época, 
Joares Ponticelli, 
sancionou lei que 
reconhece a Adjori 
Santa Catarina 
como Entidade de 
Utilidade Pública 
Estadual, coroando 
um trabalho 
de mais de três 
décadas

O trabalho de mais de três décadas 
da Adjori/SC em defesa do fortaleci-
mento da imprensa local catarinense 
e em prol do interesse coletivo, como 
a promoção da cultura, da educação 
e da cidadania, teve a sua máxima 
consagração em 2013. Em 14 de 
novembro de 2013, o governador em 
exercício, Joares Ponticelli, sancionou 
a lei que reconhece a Associação dos 
Jornais do Interior de Santa Catarina 
(Adjori/SC) como Entidade de Uti-
lidade Pública Estadual. O ato de as-
sinatura, no Centro Administrativo, 
foi acompanhado por cerca de trinta 
jornais filiados à Adjori/SC, vindos 
de diferentes regiões do Estado.

Em seu pronunciamento, o go-
vernador em exercício destacou que 
“tanto a Assembleia Legislativa, que 
aprovou o projeto em tempo recorde, 
quanto o Executivo, que agora san-
ciona essa lei, demonstram o quanto 
o poder público catarinense reconhe-
ce e respeita esse grande parceiro que 
é a imprensa”.

Ao elogiar o esforço da Adjo-
ri em relação à profissionalização 
da imprensa do interior de Santa 
Catarina, Ponticelli disse que essa lei 

terá grande impacto e repercussão 
na história da Associação e de seus 
filiados, ampliando ainda mais as 
possibilidades de avanços da impren-
sa catarinense, que já é destaque em 
termos nacionais.

Pacto Federativo - Ponticelli 
aproveitou a oportunidade para pedir 
o envolvimento da imprensa numa 
pauta que considera fundamental: 
a construção de um novo Pacto 
Federativo. “Os estados e os muni-
cípios já não suportam mais arcar 
com tantas responsabilidades com a 
concentração do dinheiro nas mãos 
do poder central”, desabafou. Disse 
que a imprensa que fala diretamente 
com o cidadão pode fazer com que 
a própria sociedade coloque isso em 
pauta. 

Presenças - O ato foi prestigiado 
pelo secretário de Estado da Co-
municação, Nelson Santiago, pelos 
deputados Ismael dos Santos, Darci 
de Matos, Jean Kuhlmann, Jorge 
Teixeira, pelo secretário de Comu-
nicação da Alesc, Deca May, e pelo 
assessor de imprensa, Júlio Cancelier, 
além de profissionais de imprensa da 
Capital e do interior.  
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Jornais associados das mais diferentes regiões do Estado vieram prestigiar o momento em que o 
governador em exercício, Joares Ponticelli, sansiona a lei que reconhece a Adjori/SC como entidade de 
Utilidade Pública Estadual
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Homenagem – Na oportunidade, 
a Adjori/SC entregou uma placa de 
homenagem ao governador interino 
Joares Ponticelli não apenas por san-
cionar a lei, mas por ter sido ele, como 
deputado estadual e presidente da 
Assembleia Legislativa, o proponente e 
grande apoiador da iniciativa de decla-
rar a Adjori/SC entidade de utilidade 
pública estadual.

“Este é um momento de grande 
importância para a Associação dos 
Jornais do Interior de Santa Catarina. 
A declaração de Utilidade Pública 

Estadual reconhece o trabalho de mais 
de três décadas da Adjori/SC em defesa 
do fortalecimento da imprensa local 
catarinense e em prol do interesse 
coletivo, como a promoção da cultura, 
da educação e da cidadania”, destacou 
o presidente da Adjori/SC, Miguel 
Ângelo Gobbi.

O ato de assinatura da ‘Lei Ponti-
celli’ de valorização da imprensa de 
Santa Catarina, realizado no Centro 
Administrativo, contou com a presença 
de grande número de jornais associa-
dos, de diferentes regiões do Estado.

Essa lei terá grande 
impacto e repercussão na 

história da Associação 
e de seus filiados, 

ampliando ainda mais as 
possibilidades de avanços 
da imprensa catarinense, 

que já é destaque em 
termos nacionais”



Que mundo vamos deixar para nossos �lhos? 

Se depender das novas ideias e tendências, 

um mundo melhor. Mais coletivo, conectado, solidário. 

Esse é o jeito moderno de pensar, fazer e viver. 

Que nós, no Sicredi, praticamos há 113 anos. 

Somos uma instituição �nanceira cooperativa 

mais humana, com uma forma mais justa 

de ter produtos �nanceiros como conta-corrente, 

cartão de crédito, poupança, investimento. 

Se você também acredita neste mundo cooperativo, 

venha com a gente. Venha pro Sicredi e junte-se 

a mais 3 milhões de pessoas.

Que mundo vamos deixar para nossos �lhos? 

SAC Sicredi - 0800 724 7220 / De�cientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.



Promover o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
é a grande missão do Sesc. E a Adjori/SC é uma grande parceira, 
que informa, oportuniza e contribui para o desenvolvimento da 
sociedade, promovendo nossa aproximação com os catarinenses 
de todas as regiões.  

Parabéns Adjori/SC, pelos 35 anos. 

Comprometidos com
a qualidade de vida
dos catarinenses


