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Jornais de SC se unem contra o coronavírus
Em tempos de calamida-

de pública e de tantas incerte-
zas geradas pela pandemia do 
novo coronavírus, os programas 
jornalísticos da TV e os jornais 
impressos são apontados pelos 
brasileiros como as fontes mais 
confiáveis na divulgação de in-
formações sobre o assunto. Pes-
quisa realizada pelo Datafolha 
reforça o movimento feito pelos 
principais jornais brasileiros, que 
busca conscientizar os leitores 
sobre as medidas de prevenção e 
combate à pandemia no país.

Segundo a pesquisa, os pro-
gramas jornalísticos na TV, com 
61%, e os jornais impressos, com 
51%, garantiram os maiores per-
centuais de confiança, seguido 
dos programas jornalísticos de 
rádio, com 50%. O aplicativo de 
mensagens Whatsapp, e a rede 
social Facebook, tiveram os mais 
baixos percentuais: 12% de con-
fiabilidade.

O levantamento foi realizado 
entre 18 a 20 de março, quando 
a maioria das cidades brasileiras, 
como Florianópolis, já começava 
a adotar as primeiras medidas 
restritivas na tentativa de evitar 
a curva de contágio verificada 
em outros países. 

“A pesquisa mostra clara-
mente que a sociedade tem con-
fiança plena de buscar a infor-
mações bem apurada, verdadeira 

e sobretudo equilibrada, coloca-
da de forma responsável”, avalia 
o presidente executivo do Grupo 
ND, Marcello Corrêa Petrelli.

Ciente da força da imprensa 
profissional, que apura, checa e 
coloca no ar informações prove-
nientes de fontes consistentes, 
de credibilidade e verdadeiras, 
o Grupo ND propôs e a Adjori/
SC (Associação dos Jornais do 
Interior de Santa Catarina) e ADI 
(Associação de Diários do Inte-
rior) decidiram encampar o mo-
vimento feito pelos principais 
jornais brasileiros que trouxeram 
a mesma capa nesta segunda-
feira por iniciativa da ANJ (Asso-
ciação Nacional de Jornais).

Assim, todos os jornais im-
pressos que circularam ontem 
em Santa Catarina trouxeram 
uma capa unificada para reforçar 
o papel do jornalismo no com-
bate ao Covid-19. No Estado, a 
imprensa regional profissional 
exerce papel importante com 
presença diária nas comunidades 
de todas as regiões, e sempre em 
favor de boas causas, como é a 
prevenção ao contágio e o com-
bate ao vírus. Todos os jornais 
estão unidos para disseminar in-
formações relevantes como me-
didas de prevenção e combate à 
pandemia, que garantam mais 
segurança, sem levar pânico ou 
alarmismo para à população.

Edições impressas usaram 
suas capas para uma ação 
conjunta ontem em todo  
o Estado

A PERCEPÇÃO DA MÍDIA

Datafolha perguntou às pessoas: você confia ou não confia 
nas informações divulgadas sobre o coronavírus?

Jornais impressos
Jornais impressos

56% confia 25% confia 
em parte

11% não 
confia

7% não utiliza

Programas jornalísticos da TV

61% confia 25% confia 
em parte

12% não 
confia

2% não utiliza

Sites de notícias

38% confia 35% confia 
em parte

22% não 
confia

5% não utiliza

Programas jornalísticos de rádio

50% confia 21% confia 
em parte

11% não 
confia

17% não 
utiliza

WhatsApp

12% confia 24% confia 
em parte

58% não 
confia

6% não 
utiliza

Facebook

12% confia 25% confia 
em parte

50% não 
confia

13% não 
utiliza

Ação inédita em todo o país
Em uma ação inédita no país, 

dezenas de jornais brasileiros 
unificam suas capas ontem na 
segunda fase da campanha da ANJ 
(Associação Nacional de Jornais) de 
apoio ao combate ao coronavírus 
e à desinformação, que agrava as 
consequências da doença Covi-19.

A mensagem do anúncio 
destaca a importância da 
informação e da responsabilidade 
de todos no enfrentamento da 
pandemia. Ao se unirem em um 
esforço em comum, os jornais 
também conclamam para a 
valorização da informação 
jornalística e criam uma hashtag 
unificada – #imprensacontraovirus 
– que indica os esforços dos 
meios de comunicação na luta 

coletiva contra o vírus.
“Em situações dramáticas 

como a que vivemos, informação 
precisa e contextualizada é um 
bem ainda mais essencial. A ação 
demonstra a unidade dos jornais 
brasileiros em torno de uma causa 
comum: servir a população com 
jornalismo de qualidade para, com 
a responsabilidade que o momento 
exige, enfrentarmos e vencermos 
a pandemia”, diz o jornalista 
Marcelo Rech, presidente da ANJ.

Os anúncios de capa 
também serão publicados ao 
longo da semana pelos jornais 
que não circulam com edições 
impressas às segundas-feiras, 
ou no meio impresso ou em 
seus sites na internet.

81%
das pessoas ouvidas pelo 
Datafolha disseram confiar ou 
confiar em parte das informa-
ções divulgadas pelos jornais 
impressos sobre o coronavírus
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AVISO AOS ACIONISTAS
A Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina – COHAB/SC (Em 
liquidação), avisa aos senhores Acionistas que encontram-se à disposição, em 
sua Sede Social, na Rua Felipe Schmidt, nº 249 - 9º Andar – Centro Comercial 
ARS - Centro, Florianópolis/SC, os documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Relatório da Administração, Parecer dos 
Auditores Independentes e demais documentos referentes às demonstrações 
financeiras) relativos ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Florianópolis, 23 de março de 2020.
RICARDO MORITZ

Liquidante
COHAB/SC

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PRIVADO 018/2020
Processo CIASC nº. 0540/2020 – Edital de Manifestação de Interesse 
Privado 018/2020. Objeto: Manifestação de Interesse Privado que tem 
por objeto o compartilhamento de fibras ópticas apagadas. Entrega dos 
envelopes até: 22/04/2020 às 19h00. Local de entrega dos envelopes: 
Sede do CIASC, Rua Murilo Andriani, nº. 327, Bairro Itacorubi, Florianópolis/
SC, no Setor de Protocolo e Registro.  Acesso ao Edital de Manifestação 
de Interesse pelo site: www.ciasc.sc.gov.br > Licitações > Processos em 
Publicação. Data: Florianópolis, 20 de março de 2020. Signatário: João 
Mário Martins, Vice-presidente Administrativo e Financeiro do CIASC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos a todos os acionistas desta sociedade, na forma prevista no artigo 
124 da Lei nº 6404/76, para se reunirem no dia 24 de abril de 2020, na sede 
desta Companhia sita à Rua Antônio Luz, 255, centro, Florianópolis, SC, na sala 
de reuniões do 5º andar em Assembleia Geral Ordinária, às 14 horas, e em 
Assembleia Geral Extraordinária, às 15 horas, para deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Ordinária. 1. Conhecer e deliberar 
sobre as contas dos Administradores: Relatório Integrado da Administração, 
Demonstrações Contábeis com o Relatório dos Auditores Independentes e o 
Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2019; 2. Conhecer e deliberar sobre a Proposta de Orçamento de Capital 
para o ano de 2020; 3. Conhecer e deliberar sobre a Proposta de Destinação 
do Resultado do exercício de 2019; 4. Eleger os membros efetivos e suplentes 
do Conselho de Administração; 5. Fixar a remuneração dos membros do 
Conselho Fiscal. Assembleia Geral Extraordinária. 1. Fixar a remuneração 
dos Administradores da Companhia e dos membros do Comitê de Auditoria 
Estatutário; 2. Escolher o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de 
Administração dentre os membros efetivos eleitos na Assembleia Geral Ordinária 
de 24.04.2020.  Florianópolis, 19 de março de 2020. Marcos Antonio Pacheco. 
Presidente do Conselho de Administração.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
Projeto BR- L1491 / Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética 
da Celesc – BID. Contrato de Empréstimo nº: 4404/OC-BR. Licitação 
Pública Nacional nº 20/00010, conforme Políticas de Aquisições do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Objeto: Contratação de 
empresa para construção de Linhas de Distribuição de Alta Tensão (LD), 
compreendendo o fornecimento de equipamentos e materiais necessários 
à execução das obras conforme descrito nas Especificações Técnicas, 
Projetos de Engenharia, Plantas e demais documentos relacionados 
na Seção 6– Requisitos das Obras, e constantes em meio eletrônico 
anexos ao Edital. Despacho: Suspensão. Motivo: Determinação Diretoria.   
Informações Adicionais: dvlt@celesc.com.br.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO - Licitação Pública Nacional 
nº 20/00047. Objeto:   Contratação de empresa para execução de obras 
de construção e reforma de alimentadores na rede de distribuição de 
energia elétrica da Celesc Distribuição S/A. Despacho: Suspensão. Motivo: 
Determinação de Diretoria. Informações adicionais: dvlt@celesc.com.br.

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontra-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social desta 
empresa, sito à rodovia Br 101, Km 205, Barreiros, município de São José, 
documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 
de 1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

São José, 24 de março de 2020.
José  Ângelo Di Foggi

Diretor Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontra-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social desta 
empresa, sito à rodovia Br 101, Km 205, Barreiros, município de São José, 
documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 
de 1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

São José, 24 de março de 2020.
José Ângelo Di Foggi

Diretor Presidente
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“Valor das empresas é a confiança”
Para o presidente da ANJ, 

Marcelo Rech, “vivemos um ponto 
de inflexão”, pois o jornalismo 
nunca mais será o mesmo, diante do 
avanço da tecnologia e de técnicas 
de reportagem que fazem o processo 
de apuração, elaboração e publicação 
cada vez mais virtual, onde a redação 
passa ter menor importância como 
único local de trabalho. Ao mesmo 
tempo, segundo o dirigente, últimos 
acontecimentos têm oferecido 
alguns sinais de renascimento da 
atividade jornalística, enquanto 
as redes sociais acabaram sendo 
instrumentalizadas por ideologias.

“Em uma circunstância dessas, 
quando vidas estão correndo 
perigo, as pessoas procuram 
aqueles locais com informações 
mais confiáveis, por isso, o valor 
principal das empresas no futuro 
é a confiança”, argumenta.

Na opinião de Rech, as 
pessoas estão mais angustiadas 
do que nunca, diante do 
turbilhão de informações e de 
algo novo e desconhecido, como 
tem sido o coronavírus.

“A angústia das pessoas não pode 
ser contida, mas pode ser canalizada 
para uma dimensão que conduza à 

confiança”, ensina. E o alto índice 
de preferência e confiabilidade 
apontado nas pesquisas em 
relação aos meios tradicionais de 
comunicação, como os noticiários 
de televisão e o jornal impresso, 
podem refletir esse sentimento.

Para Rech, a imprensa tem 
prestado serviços relevantes à 
população na prevenção e no 
combate ao coronavírus.

“A imprensa está fazendo 
o seu papel. Os grandes heróis 
são os médicos, enfermeiros, 
policiais, enfim, os que estão na 
linha de frente, mas nós também 
estamos na galeria de quem 
está fazendo um esforço enorme 
para enviar informações corretas 
para as pessoas”, avaliou. Com 
a experiência de quem cobriu 
guerras, Rech também destaca 
a vocação do jornalista, de levar 
a informação para o público, de 
forma verdadeira e profissional, 
diante do imponderável. 

“A gente se prepara a vida 
inteira para momentos como 
esse”, ressalta Rech, lembrando 
na história mais recente do 
episódio trágico das enchentes 
em Santa Catarina em 2008.

Presidente 
da ANJ, 
Marcelo Rech, 
avalia que o 
momento é 
bom para a 
imprensa
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Principais 
jornais do país 

estamparam 
capas iguais

No Rio Grande do Sul, Zero 
Hora e Diário Gaúcho também 
aderiram à campanha
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