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Diário Catarinense 

Geral 

Publicação Legal 

 UFSC / Aviso de Licitação / Pregão Eletrônico / Resinas e soro fisiológico / Departamento 

de Odontologia da UFSC 

 

 

 
 

 

Diário Catarinense 

Geral 

Publicação Legal 

 UFSC / Aviso de Alteração de Edital / Pregão Eletrônico / Resinas e soro fisiológico / 

Departamento de Odontologia da UFSC 

 

 

 
 

 

 

 



Diário Catarinense – Cacau Menezes 

 “Nós pagamos” 

UFSC / Compra de prédio superfaturado / Conselho de Curadores / Evento Quem Tem 

Direito de Dizer / Estudantes do Programa de Ensino Tutorial de Letras / Italiano Cesare 

Battisti / Passagens e hospedagem pagas / Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis / Diretor do 

Departamento de Assuntos Estudantis, Sérgio Luís Schlatter Júnior / Reitoria da UFSC 

 

   
 

 

Diário Catarinense – Política 

 “O médico quer, sim, ir para o interior” 

Médico formado pela UFSC, Guilherme R. Melo / Mondaí / Posto de saúde / Hospital 

desestruturado / Carência de recursos humanos / Baixa remuneração / Desligamento do 

hospital / Problema de distribuição de profissionais / SUS / Contratações emergenciais / 

Profissionais vindos do exterior / Conselho Federal de Medicina / Revalidação 

 

 



Diário Catarinense - Roberto Alves 

 “Polo aquático... Quem são” 

Piscina da UFSC / Torneio Sul-Brasileiro de Polo Aquático / Confederação Brasileira de 

Desportos Aquáticos / Apaufsc 

 

 
 

 

Diário Catarinense - Roberto Alves 

 “Ciclismo” 

Morte da estudante Lylyan Gomes / Bicicleta / Projeto de Fernando Marcondes de Mattos / 

Federação Catarinense de Ciclismo / Velódromo / Prédio da Polícia Federal 

 

 
 

 

Diário Catarinense – Diário do Leitor 

Morte de estudante universitária / Entrada da UFSC / Bicicleta / Falta de ciclovia / 

Mobilidade 

 

 



Notícias do Dia – Carlos Damião 

“O trevo da UFSC e a praça Santos Dumont” 

Trevo da UFSC / Praça Santos Dumont / Morte da estudante da UFSC, Lylyan Karlinski 

Gomes / Ônibus / Bicicleta / Travessia perigosa / Providências das autoridades 

 

 
 

 

Notícias do Dia – Carlos Damião 

“Protesto” 

Trevo da UFSC / Homenagem à estudante da UFSC, Lylyan Karlinski Gomes / Bicicleta 

fantasma / Descaso do poder público 

 

 
 

 

Notícias do Dia – Carlos Damião 

“Descalabro... Novo olhar” 

Violência no trânsito em Florianópolis / Jornalista Néri Pedroso / Atropelamento da ciclista 

Lylyan Karlinski Gomes / Udesc / Avenida Madre Benvenuta / Faixa de pedestres longe do 

ponto de ônibus 

 

 
 



Diário Catarinense – Viviane Bevilacqua 

 “Cedo demais para partir” 

Morte da estudante do curso de Oceanografia da UFSC, Lylyan Karlinski Gomes / Ônibus / 

Bicicleta / Entrada principal da universidade / Homenagens de grupos de ciclistas / 

Ciclovias / Ciclofaixas / Estocolmo / Suécia 

 

 



Diário Catarinense – Artigos 

 “O direito dos ciclistas à cidade” 

Cidades melhores / Arredores da UFSC / Bicicleta como meio de transporte / Situações de 

risco / Morte da estudante Lylyan Karlinski Gomes / Ônibus / Morte do ciclista José Lentz 

Neto / Avenida Madre Benvenuta / Melhores políticas de mobilidade urbana / Ciclovias / 

Segurança para ciclistas / Direitos respeitados / Paula Scheidt Manoel 

 

 



Diário Catarinense – Geral 

 “Pela contramão: Ciclovias em Florianópolis esbarram na falta de verba” 

Morte de estudante universitária / Bicicleta / Entrada da UFSC / Falta de ciclovias / 

Prefeitura de Florianópolis / Ligação entre a UFSC e a Udesc / Plano Diretor / 

Superintendente do Ipuf, Dalmo Vieira Filho / Falta de recursos e projetos técnicos / 

Ministério das Cidades / Chefe de Gabinete da Reitoria, Carlos Vieira / Ciclovia no bairro 

Santa Mônica / Ministério Público Federal / Bicicleta fantasma / ViaCiclo / Grupo Bike Anjo 

Floripa / Reitora Roselane Neckel / Mobilidade urbana 

 

 



Notícias do Dia – Especial 

“Ciclistas pedem segurança” 

Bicicleta fantasma / Praça Santos Dumont / Acesso à UFSC / Morte da estudante do curso 

de Oceanografia da UFSC, Lylyan Karlinski Gomes / Protestos / Rótula da UFSC / Acesso ao 

Hospital Universitário – HU / Empresa Insular / Punição ao motorista do ônibus / Ciclovia / 

Ciclofaixa / Bacia do Itacorubi / Grupo Bike Anjo / Prefeito Cesar Souza Júnior / Associação 

dos Ciclousuários da Grande Florianópolis – ViaCiclo / Superintendente do Ipuf, Dalmo 

Vieira Filho / Reitora Roselane Neckel 

 

 



Notícias do Dia – Estado 

“Capital terá mais um protesto” 

Manifestação popular / Redução da tarifa do transporte público / Prefeitura de Florianópolis 

/ Polícia Militar / Ticen / Frente de lutas pelo transporte / Movimento Passe Livre – MPL / 

Facebook / Reunião na UFSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações e opiniões de 

responsabilidade dos veículos. 



 CLIPPING DIGITAL 

 

 

 

Clipping dia 03/07/13 

 

 

Acidente que resultou na morte de estudante da UFSC expõe fragilidade do sistema 

cicloviário de Florianópolis 

"A questão da mobilidade urbana é um fenômeno da cidade, não é uma questão direta com 

a UFSC", diz RoselaneNeckel 

UFSC vai debater a Educação Física para o setor de saúde 

Ufsc vai estudar o trânsito de Lages 

Ciclistas organizam homenagem a estudante atropelada nas proximidades da UFSC nesta 

quinta-feira 

Parceria com a UFSC busca melhores soluções para questões relativas ao trânsito em Lages 

"A questão da mobilidade urbana é um fenômeno da cidade, não é uma questão direta com 

a UFSC, diz RoselaneNeckel 

Piscina da UFSC sedia competição de pólo aquático neste fim de semana 

Operação polêmica: Apufsc apoia Conselho de Curadores 

 

 

 

 

Clipping dia 04/07/13 

 

 

Ciclistas fecham rótula da UFSC pedindo segurança e ciclovias em Florianópolis 

Após morte de aluna da UFSC, ciclistas protestam por paz no trânsito na Capital 

Vídeo: Ciclistas e estudantes de Florianópolis pedem pela paz no trânsito 

Ciclistas protestam na UFSC em homenagem a estudante que morreu atropelada por 

ônibus 

Estudantes de Odontologia da UFSC reclamam sobre as condições físicas da unidade 

Câmara autoriza captação de R$ 162 milhões para obras de mobilidade 

Ciclistas protestam e homenageiam estudante morta em Florianópolis 

Ciclistas e colegas homenageiam estudante morta 

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/07/acidente-que-resultou-na-morte-de-estudante-da-ufsc-expoe-fragilidade-do-sistema-cicloviario-de-florianopolis-4189170.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/07/acidente-que-resultou-na-morte-de-estudante-da-ufsc-expoe-fragilidade-do-sistema-cicloviario-de-florianopolis-4189170.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/07/a-questao-da-mobilidade-urbana-e-um-fenomeno-da-cidade-nao-e-uma-questao-direta-com-a-ufsc-diz-roselane-neckel-4189315.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/07/a-questao-da-mobilidade-urbana-e-um-fenomeno-da-cidade-nao-e-uma-questao-direta-com-a-ufsc-diz-roselane-neckel-4189315.html
http://www.adjorisc.com.br/agenda/ufsc-vai-debater-a-educac-o-fisica-para-o-setor-de-saude-1.1304757
http://www.clmais.com.br/informacao/57812/ufsc-vai-estudar-o-tr%C3%A2nsito-de-lages
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ciclistas-organizam-homenagem-a-estudante-atropelada-nas-proximidades-da-ufsc.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/ciclistas-organizam-homenagem-a-estudante-atropelada-nas-proximidades-da-ufsc.html
http://blog.ozoide.com.br/index.php?menu=post&p=15822
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2013/07/a-questao-da-mobilidade-urbana-e-um-fenomeno-da-cidade-nao-e-uma-questao-direta-com-a-ufsc-diz-roselane-neckel-4189315.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2013/07/a-questao-da-mobilidade-urbana-e-um-fenomeno-da-cidade-nao-e-uma-questao-direta-com-a-ufsc-diz-roselane-neckel-4189315.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/esportes/noticia/2013/07/piscina-da-ufsc-sedia-competicao-de-polo-aquatico-neste-fim-de-semana-4188794.html
http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2013/07/03/operacao-polemica-apufsc-apoia-conselho-de-curadores/?topo=67,2,18,,,77
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/noticias/84207-ciclistas-fecham-rotula-da-ufsc-pedindo-seguranca-e-ciclovias-em-florianopolis.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/07/apos-morte-de-aluna-da-ufsc-ciclistas-protestam-por-paz-no-transito-na-capital-4189612.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/07/video-ciclistas-e-estudantes-de-florianopolis-pedem-pela-paz-no-transito-4189648.html
http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/ciclistas-protestam-na-ufsc-em-homenagem-a-estudante-que-morreu-atropelada-por-onibus/2672032/
http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/ciclistas-protestam-na-ufsc-em-homenagem-a-estudante-que-morreu-atropelada-por-onibus/2672032/
http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/estudantes-de-odontologia-da-ufsc-reclamam-sobre-as-condicoes-fisicas-da-unidade/2671994/
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/07/camara-autoriza-captacao-de-r-162-milhoes-para-obras-de-mobilidade.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2013/07/ciclistas-protestam-e-homenageiam-estudante-morta-em-florianopolis.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/fotos/2013/07/ciclistas-e-colegas-homenageiam-estudante-morta.html


Pró Universidade tem mais de 200 inscritos 

Parceria pretende viabilizar estudo sobre sistema de trânsito em Lages 

Projeto Cinema Mundo apresenta o filme ''Pequena Miss Sunshine'' nesta quinta-feira na 

UFSC 

Ciclistas pediram paz no trânsito e penduraram mais uma bicicleta branca representando a 

morte de mais um ciclista na Capital 

Núcleo da UFSC promove seminário sobre processos participativos e mobilizações 

Sete ciclistas foram homenageados com a bicicleta fantasma em Florianópolis 

Esgoto sem tampa atrapalha trânsito no Bairro Pantanal, em Florianópolis 

Mário Motta: Barca dos Livros promove, semanalmente, as "Quintas Literárias” 

 

 

 

http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/curitibanos/pro-universidade-tem-mais-de-200-inscritos-1.1305010
http://www.adjorisc.com.br/jornais/correiootaciliense/seguranca-publica/parceria-pretende-viabilizar-estudo-sobre-sistema-de-transito-em-lages-1.1305014
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/projeto-cinema-mundo-apresenta-o-filme-pequena-miss-sunshine-nesta-quinta-feira-na-ufsc.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/projeto-cinema-mundo-apresenta-o-filme-pequena-miss-sunshine-nesta-quinta-feira-na-ufsc.html
http://bandsc.com.br/canais/noticias/ciclistas_pediram_paz_no_transito_e_penduraram_mais_uma_bicicleta_branca_representando_a_morte_de_mais_um_ciclista_na_capital.html
http://bandsc.com.br/canais/noticias/ciclistas_pediram_paz_no_transito_e_penduraram_mais_uma_bicicleta_branca_representando_a_morte_de_mais_um_ciclista_na_capital.html
http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=87974
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/07/sete-ciclistas-foram-homenageados-com-a-bicicleta-fantasma-em-florianopolis-4189702.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2013/07/esgoto-sem-tampa-atrapalha-transito-no-bairro-pantanal-em-florianopolis-4189660.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/horadesantacatarina/19,792,4189140,Mario-Motta-Barca-dos-Livros-promove-semanalmente-as-Quintas-Literarias.html

