26 de setembro de 2013

Diário Catarinense
Pg. 60
“Desafio intermodal”
Desafio intermodal / Florianópolis / Concha Acústica da UFSC / Largo da Alfândega

Notícias do Dia
Cidade
“Falta de interesse: sem concorrência, edital do Floribike será refeito”
Prefeitura de Florianópolis / Projeto Floribike / Aluguel de bicicletas / Licitação cancelada /
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico Sustentável / Secretário
Adjunto, Jefferson Fonseca / Gerente de Emprego e Renda da Secretaria, Maikon Costa /
Ipuf / Cicloativistas / Região central da cidade / Bairros do entorno da UFSC

Diário Catarinense
Geral
“Informação: UFSC discute acessibilidade com estudantes”
Coordenadoria de Acessibilidade Estudantil – CAE / Pró-Reitoria de Graduação da UFSC /
Coordenadora Patrícia Muccini Schappo / Núcleo de Acessibilidade da UFSC / Programa de
Bolsas de Extensão – Probolsas / Pró-Reitoria de Extensão da UFSC / Campi de Araranguá,
Curitibanos, Joinville e Florianópolis / Administração Central da UFSC / MEC

Notícias do Dia – Caderno Plural
“Leitura imensurável”
Diretor da Editora Insular, Nelson Rolim de Moura / Círculo de Leitura de Florianópolis /
DCE da UFRGS / UNE / Feira do Livro de Florianópolis / Sala Harry Laus da Biblioteca
Universitária da UFSC

Diário Catarinense – Pgs. 6 e 7
“Uma cortina de medo e dúvida”
São Francisco do Sul / Incêndio químico em carga de fertilizantes / Armazém da empresa
Global Logística / Nuvem de fumaça / Baía da Babitonga / Bombeiros / Exército / Marinha /
Defesa Civil / Prefeitura de São Francisco do Sul / Governador Raimundo Colombo / Centro
de Informações Toxicológicas da UFSC / Professor e coordenador do curso de Química da
UFSC, Santiago Yunes / Secretário da Defesa Civil de SC, Milton Hobus

A Notícia – Destaque
“Risco ao inalar a fumaça é moderado”
Incêndio químico em São Francisco do Sul / Inalação de fumaça / Defesa Civil / Centro de
Informações Toxicológicas da UFSC / Professor e coordenador do curso de Química da
UFSC, Santiago Yunes / Prefeitura de São Francisco do Sul / Secretaria de Estado da Saúde
/ Especialistas Marlene Zannin e Margaret Grando

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

CLIPPING DIGITAL
Clipping dia 25/09/13

UFSC visitará imóveis em Blumenau na segunda-feira, antes de definir local de
funcionamento
Prefeitura vai distribuir 5.000 máscaras em cidade atingida por incêndio
Após mais de 20h, bombeiros não têm perspectiva para fim de incêndio
Governador decreta emergência em São Francisco do Sul devido à fumaça
Secretário volta atrás e diz que fumaça de incêndio é tóxica
Governo diz que fumaça de incêndio não é tóxica; especialista diverge
Causas de incêndio em armazém ainda são desconhecidas
Hospital Universitário da UFSC abre seleção para médico residente em 19 especialidades
UA chamada a apoiar instituições brasileiras
Fumaça é tóxica e é preciso ter atenção aos sintomas, diz professor do curso de química da
UFSC
AO VIVO: prefeitura decreta situação de emergência em São Francisco do Sul
Prefeitura de São Francisco distribui máscaras à população
Fumaça do incêndio no Porto de São Francisco do Sul: é tóxica ou não
Una nubecreada por unincendio de fertilizantes inquieta a Brasil
Nube tóxica provoca pánico y éxodo de habitantes: Brasil
Brasil: Unas 100 personas hospitalizadas trasexplosión de depósito

Clipping dia 26/09/13

'Ainda não há como classificar o nível tóxico da fumaça', afirma CIT/SC
Ufsc divulga calendário de inscrições para oficinas de arte
UFSC – Professor Substituto: duas vagas com inscrições até amanhã (27)
Saiu o edital da UFSC 2014

Pesquisadores da UFSC lançam obra sobre a biodiversidade da Costa Esmeralda
ESPM tem primeiro doutorado em Gestão Internacional
Afreaka: um novo olhar sobre o continente africano
Pílulas de Saber: Estudo sugere que a antibioticoterapia sistêmica pode prejudicar a
evolução da pancreatite
Mário Motta: um repórter faz hoje mais uma volta em torno do Sol
Pánicoen Brasil por grannube tóxica

