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Governador sanciona lei que reconhece a Adjori como de Utilidade Pública
Foto: Ascom/Adjori-SC

Ato de assinatura da "Lei Ponticelli", de valorização da imprensa de SC, contou com a presença de grande número de jornais associados
d e p a r c e i r o q u e é a poder central", desabafou. das. Com tiragem média ção, a Adjori/SC e seus foi reverenciada pela
Florianópolis
Disse que a imprensa que de três mil exemplares, os associados apoiam cam- Assembleia Legislativa
governador em exer- imprensa".
Ao elogiar o esforço da fala diretamente com o jornais locais ﬁliados à panhas e iniciativas volta- pela passagem de seus 20
cício, Joares Ponticelli, sancionou na quinta- Adjori em relação à proﬁs- cidadão pode fazer com Adjori/SC ultrapassam a das ao bem comum e por anos de atuação (outubro
feira, 14, lei que reconhece sionalização da imprensa que a própria sociedade marca de 600 mil exem- sua importância e credibi- de 2001) e em seu Jubileu
a Associação dos Jornais do interior de Santa Cata- coloque isso em pauta já plares circulando em pra- lidade vem obtendo o reco- de Prata (novembro de
ticamente todos os 295 nhecimento do poder 2006). Uma dupla honrado Interior de Santa Cata- rina, Ponticelli disse que nas eleições de 2014.
municípios de Santa Cata- público e da sociedade ria - pelos 28 anos de atuaHomenagem
rina (Adjori/SC) como essa lei terá grande impacção e pelos dez anos do PrêNa oportunidade, a rina, inclusive em Floria- civil.
entidade de Utilidade to e repercussão na histómio Adjori/SC de JornaReconhecimento
Pública Estadual. O ato de ria da Associação e de seus Adjori/SC entregou uma nópolis. Juntos, somam
Além de homenagens lismo - aconteceu em
assinatura, no Centro ﬁliados, ampliando ainda placa de homenagem ao cerca de três milhões de
Administrativo, foi acom- mais as possibilidades de governador interino Joa- leitores no Estado, consi- recebidas pelos jornais novembro de 2009.
Ao completar três décapanhado por cerca de trin- avanços da imprensa cata- res Ponticelli não apenas derando-se a média de cin- a t r a v é s d a s C â m a r a s
Legislativas Municipais, a das de atuação, a Adjota jornais ﬁliados à Adjo- rinense, que já é destaque por sancionar a lei, mas co leitores por exemplar.
Ao longo dessas mais Adjori/SC e seus associa- ri/SC foi mais uma vez
por ter sido ele, como
ri/SC, vindos de diferen- em termos nacionais.
Ponticelli aproveitou a deputado estadual e presi- de três décadas de atua- dos foram distinguidos h o m e n a g e a d a p e l a
tes regiões do Estado.
Em seu pronuncia- oportunidade para pedir o d e n t e d a A s s e m b l e i a ção, a Adjori/SC vem com a Medalha de Mérito Assembleia Legislativa em
mento, o governador em envolvimento da impren- Legislativa, o proponente empreendendo inúmeras Legislativo – uma das solenidade promovida em
exercício destacou que tan- sa numa pauta que consi- e grande apoiador da ini- ações voltadas ao fortale- mais importantes honra- 7 de novembro de 2011.
A Adjori/SC e seus
to a Assembleia Legislati- dera fundamental: a cons- ciativa de declarar a Adjo- cimento, à capacitação e rias conferidas pelo Parlava, que aprovou o projeto trução de um novo pacto ri/SC entidade de Utilida- ao aprimoramento dos jor- mento Catarinense a enti- associados também foram
nais locais, sendo respon- dades que alcançam noto- agraciados pela Federação
em tempo recorde, quanto federativo. “Os Estados e de Pública Estadual.
sável, também, por proje- riedade em suas respecti- Catarinense dos MunicíAdjori/SC
o Executivo, que agora san- os municípios já não
Fundada em outubro tos culturais de valor ines- vas áreas de atuação - em pios (Fecam) e pela Fedeciona essa lei, demons- suportam mais arcar com
tram "o quanto o poder tantas responsabilidades de 1981, a Adjori/SC pos- timável para a história da sessão solene realizada ração das Indústrias do
Estado de Santa Catarina
público catarinense reco- com a concentração do sui atualmente cerca de imprensa catarinense. em novembro de 2007.
A Adjori/SC também (Fiesc).
nhece e respeita esse gran- dinheiro nas mãos do 190 publicações associa- Como parte de sua atua-
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