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Diário Catarinense – Cacau Menezes 

“Duas perdas” 

Falecimento do professor da UFSC, Lumar Bertoli / Centro de Ciências da Saúde da UFSC / 

Cursos para deixar de fumar / Falecimento de Wálmore Siqueira 

 

 
 

 

Diário Catarinense – Visor 

“Ressocializar pela educação” 

Quatro detentos do complexo penitenciário de Florianópolis aprovados no vestibular da 

UFSC / Cursos de Meteorologia, Serviço Social e História / Presos cursando nível superior / 

Presos com formação regular no ensino fundamental e no ensino médio 

 

 

 



Notícias do Dia - Política 

“Articulação pelo Estado” 

Ministra-Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Ideli 

Salvatti / Congresso Nacional / Santa Catarina / Presidente Dilma Rousseff / Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC / Obras executadas em portos, aeroportos, rodovias e 

ferrovias / Programa Mais Médicos / Hospital da Mulher / UFSC / UFFS / Ampliação dos 

campi da UFSC em Araranguá, Curitibanos e Joinville / Instalação do campus da UFSC em 

Blumenau / Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec / 

Ministro do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, Fernando Pimentel / BMW / Programa 

Minha Casa, Minha Vida / Programa Minha Casa Melhor / Contorno Viário da Grande 

Florianópolis / Transferência da praça de pedágio de Palhoça para limite com Paulo Lopes 

 

 



Notícias do Dia - Opinião 

“Paulo Fontes, médico e prefeito na Ilha” 

Centenário de nascimento de Paulo Fontes / Henrique da Silva Fontes / Escola Politécnica / 

Formação, instalação e implantação do atual campus universitário da UFSC / Academia de 

Medicina de Santa Catarina / Plano Diretor / Mobilidade urbana / Presidente da Academia 

de Medicina de Santa Catarina, Rodrigo d’Eça Neves 

 

   
 

 

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

responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 

 

 

Clipping dia 25/02/14 

 

 

Em busca de uma nova realidade: quatro detentos tornam-se universitários 

Quatro presidiários são aprovados em 1ª chamada no vestibular da UFSC 

Trabalhos selecionados para prêmio destacam diversidade no País 

Colombo anuncia Jorge Teixeira como novo secretário da Assistência Social 

Pré-vestibular gratuito está com inscrições abertas para estudantes 

Ressocialização por meio da educação 

Na abertura do concurso para 2014, Vestibulandos DC avaliam a importância de 

compartilhar experiências 

Evento discute formas de uso da propriedade e acesso à terra 

 

 

 

 

Clipping dia 26/02/14 

 

 

Aos 50 anos e avô, detento comemora aprovação no vestibular da UFSC 

Espetáculos vencedores do Elisabete Anderle marcam estreias por Santa Catarina 

 

http://globotv.globo.com/rbs-sc/rbs-noticias-sc/v/quatro-presidiarios-sao-aprovados-em-1a-chamada-no-vestibular-da-ufsc/3173548/
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/02/trabalhos-selecionados-para-premio-destacam-diversidade-no-pais
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=7&ved=0CDUQqQIoADAG&url=http%3A%2F%2Fwww.portaldailha.com.br%2Fnoticias%2Flernoticia.php%3Fid%3D21316&ei=mx4OU737Bqiw0QHn5YDQBg&usg=AFQjCNHTLs7xwGBNgB3CxfDgjx1vToWGWQ
http://vestibular.brasilescola.com/noticias/pre-vestibular-gratuito-esta-com-inscricoes-abertas-para-estudantes/326393.html
http://wp.clicrbs.com.br/visor/2014/02/25/ressocializacao-por-meio-da-educacao/?topo=67,2,18,,,77
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2014/02/na-abertura-do-concurso-para-2014-vestibulandos-dc-avaliam-a-importancia-de-compartilhar-experiencias-4429849.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/vestibular/noticia/2014/02/na-abertura-do-concurso-para-2014-vestibulandos-dc-avaliam-a-importancia-de-compartilhar-experiencias-4429849.html
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2014/02/evento-discute-formas-de-uso-da-propriedade-e-acesso-a-terra
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/02/aos-50-anos-e-avo-detento-comemora-aprovacao-no-vestibular-da-ufsc.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/146599-espetaculos-vencedores-do-elisabete-anderle-marcam-estreias-por-santa-catarina.html

