
Marcello Corrêa Petrelli 
fez um apelo ao secretário 
de radiodifusão do governo 
federal, Elifas Gurgel, e aos 
parlamentares presentes 
a cobrar fiscais e agências 
reguladoras pela correta 
aplicação da lei das rádios 
comunitárias, cuja maioria 
atua na ilegalidade. 

O presidente da Acaert 
destacou também que é 
preciso abrir a caixa preta do 
Ecad (Escritório Central de 
Arrecadação e Distribuição). 
Agradeceu aos parlamentares 
que votaram pela migração do 
AM para o FM, flexibilização 
da Voz do Brasil, e pela 
obrigação dos fabricantes 
de celulares habilitarem 
chips em seus aparelhos. 
“Faço reconhecimento 
ao protagonismo que os 
legislativos estão retomando 

em todos os Estados e aqui 
em Brasília. A mudança 
que o Brasil precisa deve 
passar obrigatoriamente 
pelo Congresso”. 

Petrelli também 
agradeceu ao governo, 
deputados e senadores 
pelas iniciativas de combate 
às fake news, Reforma 
Tributária, Pacto Federativo 
e o pacote de privatizações.

“Quando registro o 
protagonismo do legislativo, 
faço também na pessoa do 
presidente Rodrigo Maia junto 
com todos os deputados desta 
Casa que entregaram ao Brasil 
uma reforma da Previdência 
aguardada há décadas e 
estendo em especial o 
nosso reconhecimento 
aos deputados federais e 
senadores catarinenses”, 
pontuou Petrelli.  

O senador Jorginho Mello 
parabenizou a Acaert por ser 
um grande exemplo para o 
Brasil, mostrando a importância 
do rádio e da televisão. “São 
empresários arrojados e preo-
cupados com a grandeza da 
nação”. O senador Esperidião 
Amin afirmou que a Acaert valo-
riza as causas, temas e anseios 
do povo de Santa Catarina. 

O deputado Rogério Men-
donça Peninha disse que a 
Acaert é referência para todo o 
país. “Os associados promovem 
uma comunicação diferenciada, 
propositiva”. Para a deputada 
Carmen Zanotto a Acaert leva a 
comunicação responsável para o 

público. “Muito mais do que isso, 
a entidade está pautando temas 
nacionais, promovendo o bom 
debate sobre o atual momento 
em que o Brasil vive”. O depu-
tado Carlos Chiodini enfatizou 
que a credibilidade é marca da 
radiodifusão catarinense. “Em 
época de fake news, nada me-
lhor poder contar com empresas 
que investem e acreditam no 
Brasil para o bem das pessoas”.

O deputado Coronel Armando 
afirmou que a Acaert exerce 
um papel fundamental para 
a divulgação das ações dos 
parlamentares. “Segmento que 
pensa nos interesses nacionais”. 
O deputado Daniel Freitas des-

tacou o protagonismo da Acaert. 
“A entidade divulga nosso 
trabalho com responsabilidade”.

De acordo com o secretário 
de radiodifusão do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, Elifas Chaves 
do Amaral, o rádio brasileiro é 
exemplo para o mundo. “Tem 
muita credibilidade e alcança 
todas as camadas da socieda-
de”. A vice-presidente da Abert, 
Marise Westphal Hartke, disse 
que o sucesso da entidade é 
reflexo da confiança das emisso-
ras associadas aos dirigentes da 
Acaert. “Temos que estar unidos 
para garantir a defesa da liberda-
de de imprensa e de expressão”.

Repercussão entre parlamentares e entidades

Em defesa da legalização

“[O rádio] tem 
muita credibilidade 
e alcança todas 
as camadas da 
sociedade. O rádio 
faz parte de nossa 
vida”.  Secretário 
de Radiodifusão 
do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e 
Comunicações, Elifas 
Chaves do Amaral

“Temos que 
estar unidos 
para garantir 
a defesa da 
liberdade de 
imprensa e 
de expressão. 
Exige vigilância 
de todos nós”. 
Vice-presidente 
da Abert, Marise 
Westphal Hartke

“Quando a Acaert 
recebe este 
reconhecimento 
não é apenas a 
entidade que deve 
ser reconhecida, 
mas todos os 
radiodifusores 
catarinenses”. 
Marcello Corrêa 
Petrelli, presidente 
da Acaert

“Uma 
homenagem 
como essa traz 
um sentimento de 
dever cumprido, 
de orgulho e de 
pertencimento”.
Roberto Amaral, 
presidente do 
SBT SC e ex-
presidente da 
Acaert

“A Acaert tem 
preocupação com as 
televisões e rádios, 
a comunicação e 
a informação. A 
homenagem é uma 
forma de dizer ‘muito 
obrigado’”. Darci de 
Matos, deputado

“A Acaert 
valoriza as 
causas, os temas 
e os anseios 
do povo de 
Santa Catarina”. 
Esperidião Amin, 
senador

“São 
empresários [da 
rádio e televisão 
catarinense] 
arrojados e 
preocupados com 
a grandeza da 
nação”. Jorginho 
Mello, senador

“Os associados 
promovem uma 
comunicação 
diferenciada, 
propositiva. 
Evidentemente com 
a crítica necessária”. 
Rogério Mendonça 
Peninha, deputado

“A entidade 
está pautando 
temas nacionais, 
promovendo 
o bom debate 
sobre o atual 
momento em que 
o Brasil vive”. 
Carmen Zanotto, 
deputada

“Em época de 
fake news, nada 
melhor do que 
poder contar 
com empresas 
que investem e 
acreditam no Brasil 
para o bem das 
pessoas”. Carlos 
Chiodini, deputado

“A Acaert 
exerce um papel 
fundamental 
para a 
divulgação 
das ações dos 
parlamen-
tares”. Coronel 
Armando, 
deputado

“A entidade 
divulga nosso 
trabalho com 
responsabi- 
lidade. Obrigado 
pela forma 
como vocês se 
comunicam com 
a sociedade”. 
Daniel Freitas, 
deputado
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MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 634/SMA/DSLC/2019 – Objeto: Registro de preços para 
contratação de empresa para execução de manutenção preventiva, preditiva e corretiva 
das instalações prediais que compõem a secretaria municipal de assistência social, 
com fornecimento de material e mão de obra. Dia 31 de outubro de 2019, às 10h.  
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Florianópolis pagou o seguinte valor na veiculação 
deste edital R$ 396,00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 732/SMA/DSLC/2019
Objeto: Registro de Preços para a aquisição de insumos para cumprimento de ordens 
judiciais contra a Prefeitura de Florianópolis. Dia 30 de outubro de 2019, às 10h.  
Endereço eletrônico: http://dlc.pmf.sc.gov.br. O Pregoeiro.

Estado de Santa Catarina / Poder Judiciário. Comarca – Capital – Eduardo Luz / Vara de Sucessões e Reg Pub da Capital. Rua José da Costa 
Moellmann, 197 – 2° andar, Centro Cívico Tancredo Neves (Praça da Bandeira), Centro – CEP: 88020-170, Fone: 48, Florianópolis – SC. 
E-mail: capital.sucessoes@tjsc.jus.br. Juíza de Direito: Haidee Denise Grin. Chefe de Cartório: Marcelo dos Santos Pereira. Edital de Citação – 
Usucapião – Réus Inscritos e eventuais – com prazo de 60 dias. Usucapião n° 0314834-32.2014.8.24.0023. Requerente: Sebastião Antunes de 
Magalhães Netto e outro. Citando(a)(s): Alienantes; os confinantes e seus cônjuges; réus em lugar incerto e eventuais interessados. Descrição 
do(s) bem(ns): Um terreno com área de 338,0878m², perímetro 76.7869m, situado na Servidão Ostácio Fernando da Silva, 164, no bairro 
dos Ingleses, município de Florianópolis/SC, com as seguintes medidas e confrontações: Partindo no marco V9, quadrante Nordeste, com 
distância de 13,792m, chega-se ao marco V5, deste confrontando com a Servidão Ostácio Fernando da Silva, no quadrante Nordeste, seguin-
do com distância de 22,988m, chega-se ao marco V6, confrontando neste trecho com Adail Telles Filho, seguindo com distância de 1,118m, 
chega-se ao marco V7, deste confrontando neste trecho com Robson dos Passos Silva, no quadrante Sudeste, seguindo distâncias de 14,081, 
chegando-se ao marco V-8 deste confrontando com Robson dos Passos Silva, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 24,808m, 
chega-se ao marco V9, confrontando neste trecho com Aparecida de Fátima Fernandes Bononi. Prazo Fixado para resposta: 15 dias. Pelo pre-
sente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, bem como seu(s) cônjuge(s), se casada(o)(s) for(em), 
confrontante(s) e aos eventuais interessados, FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado 
e CITADA(S) para responder à ação, querendo, no lapso de tempo supramencionado, contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso 
do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 
formuladas pelo autor (art. 344 do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o 
qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(s), com intervalo de 0 dias, na forma da lei. Florianópolis(SC), 22 de março de 2016.
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Presidente da Acaert, Marcello Corrêa Petrelli, defendeu que o 
governo e os parlamentares abram a caixa preta do Ecad


