
Imprensa local forte, interior forte

No momento em que o país 
está sendo passado a lim-
po, em que pipocam ope-

rações investigativas em diferentes 
setores e que provocam a necessi-
dade cada vez maior do exercício 
da cidadania, é preciso prestar 
atenção em um segmento da co-
municação de massa: a imprensa 
local e regional. São os veículos instalados no interior que traduzem mais fiel-
mente o que é o Brasil, com suas contradições e semelhanças. É ali, no diário 
do município, que o buraco de rua ganha importância, ou a falta de leitos no 
hospital, ou ainda a abertura de vagas na creche. A mesma importância dada 

às tais operações que sacodem 
o país e aos fenômenos climá-
ticos ao redor do mundo, por 
exemplo. É com a ajuda desses 
veículos, com redações pro-
fissionais, bem estruturadas, 
responsáveis por informações 
de credibilidade, e que muitas 

vezes pautam os programas de radiojornalismo e telejornalismo locais, que 
se consolida um interior forte de um país que precisa vencer suas dificulda-
des. Santa Catarina reproduz exatamente o que ocorre no Brasil. Por aqui, 
a Associação de Diários do Interior (ADI-SC) soma um expressivo alcance 
nas tiragens impressas e versões ele-
trônicas dos diários que representa. 
Uma importância reconhecida mais 
uma vez, ontem, durante visita ao 
presidente da Assembleia Legislati-
va, deputado Silvio Dreveck (PP), 
no encontro com o vice-líder da 
bancada do PMDB, deputado Val-
dir Cobalchini, e na agenda com o 
vice-governador Eduardo Moreira, no Centro Administrativo do Estado (fo-
tos). Todos reforçaram posição de defesa e incentivo à mídia regional reunida 
na ADI catarinense. Os encontros aconteceram logo depois da assembleia de 
eleição e posse da nova diretoria da entidade. O presidente Ámer Felix Ri-
beiro (Jornal da Manhã, Criciúma) foi reconduzido ao cargo. Da mesma for-
ma, mantiveram as posições atuais os vice-presidentes de Gestão e Finanças, 
Adriano Kalil (Central de Comunicação, Florianópolis), de Diários, Deolir de 
Souza Machado (O Atlântico, Itapema), Institucional, Lenoires Silva (Diário 
do Iguaçu, Chapecó), Regional Leste, Rolando Coelho (Correio do Sul, Som-
brio), e Regional Oeste, Dércio Rosa (Sul Brasil, Chapecó). Ingressaram na 
diretoria Claudinei Roberto da Silva (Diário do Alto Vale, Rio do Sul), como 
vice-presidente de Expansão, e Marcelo Janssen (Correio do Povo, Jaraguá do 
Sul), como vice-presidente de Novas Mídias. No Conselho Fiscal, permanece-
ram Quirino Loeser (O Tempo, Araranguá) e Décio Alves (Biguaçu em Foco, Bi-
guaçu), e ingressou Volnei de Souza (Diário do Oeste Catarinense, Concórdia).

Terceirização Líder da oposição no 
Congresso Macional, o deputado Décio 
Lima (PT-SC) criticou a votação do pro-
jeto de lei da terceirização, apoiada pelo 
governo. Para ele, a regra contribuirá 
para a perda de direitos por parte dos tra-
balhadore, com repercussão até sobre os 
acidentes de trabalho. “Hoje, a cada cinco 
registros de acidente de trabalho no Bra-
sil, quatro são com terceirizados.” 

Fica no PT  O petista, que algumas se-
manas atrás se aproximava do PDT, che-
gando a ser anunciado como candidato 
ao governo pela sigla, está cada vez mais 
distante de uma mudança de partido. Dé-

cio Lima defende a formulação  de uma 
frente ampla com diversos partidos para 
marcar posição em 2018. Mas pelo PT.

Carne boa O governador Raimundo 
Colombo esteve ontem com o ministro 
da Agricultura, Blairo Maggi. Fez uma 
defesa contundente do sistema de produ-
ção de carnes no estado, seja no campo ou 
na indústria. Saiu da aundiência com a 
informação de que muitos mercados que 
haviam anunciado restrição à carne brasi-
leira, por conta da Operação Carne Fraca, 
estão voltando atrás em suas decisões, “na 
medida em que as informações estão sen-
do repassadas e a situação é esclarecida”. 

Por Andréa Leonora
redacao@peloestado.com.br
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