18 de fevereiro de 2014

Diário Catarinense
Economia
“Aeroporto: UFSC e governo trocam terrenos”
UFSC / Governo do Estado de SC / Acordo para cessão de terreno / Obras de ampliação e
acesso do Aeroporto Hercílio Luz / Infraero / Antigo centro de treinamento da Celesc /
Imóvel da antiga delegacia do Ministério da Educação / Centro da Capital / Imóvel que
abriga o Centro de Educação Profissional / Curitibanos / Diretor de patrimônio da
Secretaria de Administração de SC, Pedro Roberto Abel / Departamento Estadual de
Infraestrutura – Deinfra / Secretaria de Infraestrutura

Diário Catarinense - Obituário
“Foi vereador e vice-prefeito: Vitorino atuou na política”
Falecimento do ex-servidor da UFSC, Vitorino Osvaldino Stahelin / Ex-vereador e viceprefeito de São José

Notícias do Dia - Carlos Damião
“Mobilidade”
Prefeito Cesar Souza Júnior / Ministério da Fazenda / Convênio entre a prefeitura e o
governo federal / Obras de mobilidade / Faixa exclusiva para ônibus ligando o Centro à
UFSC / Duplicação e revitalização da Rua Deputado Antônio Edu Vieira / Pantanal / Rua
Padre Hohr / Sambaqui

Notícias do Dia - Especial
“Risco de atraso”
Ponte Hercílio Luz / Consórcio Florianópolis Monumento / Atraso no cronograma de obras /
Departamento Estadual de Infraestrutura – Deinfra / Engenheiro fiscal da obra, Wenceslau
Diotallevy / Quantidade insuficiente de operários / Falta de mão de obra qualificada /
Engenheiro e professor, Honorato Tomelin / Antiga Escola de Engenharia da UFSC

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

CLIPPING DIGITAL
Clipping dia 17/02/14

Onde inventar é rotina
Governo e UFSC entram em acordo para troca de terrenos de acesso ao aeroporto

Clipping dia 18/02/14

Amurc prepara eleição de nova diretoria
Amurc prepara eleição de nova diretoria
Professor da UFSC lança Manual do Correspondente Internacional na Era Digital
UFSC lança edital para inscrição nos cursos de língua e literatura estrangeira oferecidos à
comunidade
Beatriz Montemezzo assumiu direção do Hospital Tereza Ramos
Restauração da ponte Hercílio Luz corre o risco de atrasar mais uma vez
Assembleia Legislativa pode barrar processo contra Romildo Titon na operação fundo do
poço
Correspondentes internacionais procuram alternativas para a crise no jornalismo
Levantamento socioeconômico vai completar mapeamento de áreas de risco em Joinville

