
 
09 de fevereiro de 2017 



Notícias do Dia 

Capa e Especial 
  “Greve superlota os hospitais” 

 

Greve superlota os hospitais / Sobrecarga no atendimento / Hospital 
Universitário / Emergência / HU / UTI Neonatal / Antônio Augusto Mazzei de 

Santana / Mediador Interno / Mário Marques / Superintendente em exercício 
/ Rosemeri Maurici / Carlos Alberto Justo / Secretário de Saúde de 

Florianópolis / Prefeitura de Florianópolis / Sintrasem     

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



Notícias do Dia 

Paulo Alceu 
  “Nota” 

 

Greve / Servidores da prefeitura / HU / Superlotação dos hospitais / 
Emergência   

 
 
 

Diário Catarinense 

Laura Coutinho 
  “Transporte marítimo” 

 

Transporte marítimo / Marcelo Cesar dos Reis / Engenharia Naval / UFSC / 
Trabalho de Conclusão de Curso / Embarcação movida à energia solar / 

Desafio Solar Brasil  

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

Padre brusquense se encontrará com papa Francisco no Vaticano 

Brasil intenta hacer los programas de periodismo más prácticos 

digitales y menos teoricos 

Brazil tries to make journalism programs more practical, more 

digital and less theorical 

Engenheiro catarinense projeta catamarã movido à energia solar 

para transporte de passageiros 

Ministros do STF confirmados no I Simpósio Brasileiro de Direito 

Processual que será em março em Curitiba 

Ministros do STF confirmados no I Simpósio Brasileiro de Direito 

Processual, que será em março em Curitiba/PR 

Professores dos municípios da AMPLANORTE iniciam ano com 

Jornada Pedagógica 

Professores dos municípios da AMPLANORTE iniciam ano com 

Jornada Pedagógica 

Secretário da Educação responde dúvidas sobre a volta às aulas 

Virando o jogo: palestra na UFSC é diferencial em momentos de 

crise 

Equipe de handebol Satc/FME disputará o Floripa Cup 

UFSC divulga terceira chamada de aprovados no Vestibular 2017 

Aos 20 anos, jovem é aprovado em 11 faculdades de medicina 

 

http://municipiomais.com.br/padre-brusquense-se-encontrara-com-papa-francisco-no-vaticano/
https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-17986-brasil-intenta-hacer-los-programas-de-periodismo-mas-practicos-digitales-y-menos-teori
https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-17986-brasil-intenta-hacer-los-programas-de-periodismo-mas-practicos-digitales-y-menos-teori
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17985-brazil-tries-make-journalism-programs-more-practical-more-digital-and-less-theoretical
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17985-brazil-tries-make-journalism-programs-more-practical-more-digital-and-less-theoretical
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2017/02/engenheiro-catarinense-projeta-catamara-movido-a-energia-solar-para-transporte-de-passageiros-9717005.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2017/02/engenheiro-catarinense-projeta-catamara-movido-a-energia-solar-para-transporte-de-passageiros-9717005.html
https://noticias.terra.com.br/dino/ministros-do-stf-confirmados-no-i-simposio-brasileiro-de-direito-processual-que-sera-em-marco-em-curitibapr,e8ed930b48821745c5fa5472f3ef27d3jwmdix01.html
https://noticias.terra.com.br/dino/ministros-do-stf-confirmados-no-i-simposio-brasileiro-de-direito-processual-que-sera-em-marco-em-curitibapr,e8ed930b48821745c5fa5472f3ef27d3jwmdix01.html
http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,ministros-do-stf-confirmados-no-i-simposio-brasileiro-de-direito-processual-que-sera-em-marco-em-curitibapr,70001659353
http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,ministros-do-stf-confirmados-no-i-simposio-brasileiro-de-direito-processual-que-sera-em-marco-em-curitibapr,70001659353
http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,ministros-do-stf-confirmados-no-i-simposio-brasileiro-de-direito-processual-que-sera-em-marco-em-curitibapr,70001659353
http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,ministros-do-stf-confirmados-no-i-simposio-brasileiro-de-direito-processual-que-sera-em-marco-em-curitibapr,70001659353
http://www.opovojornal.com.br/geral/professores-dos-munic%C3%ADpios-da-amplanorte-iniciam-ano-com-jornada-pedag%C3%B3gica-1.1960814
http://www.opovojornal.com.br/geral/professores-dos-munic%C3%ADpios-da-amplanorte-iniciam-ano-com-jornada-pedag%C3%B3gica-1.1960814
http://www.jornalcorreiodonorte.com.br/2.1135/educa%C3%A7%C3%A3o/professores-dos-munic%C3%ADpios-da-amplanorte-iniciam-ano-com-jornada-pedag%C3%B3gica-1.1960845
http://www.jornalcorreiodonorte.com.br/2.1135/educa%C3%A7%C3%A3o/professores-dos-munic%C3%ADpios-da-amplanorte-iniciam-ano-com-jornada-pedag%C3%B3gica-1.1960845
http://www.jornalcorreiodonorte.com.br/2.1135/educa%C3%A7%C3%A3o/secret%C3%A1rio-da-educa%C3%A7%C3%A3o-responde-d%C3%BAvidas-sobre-a-volta-%C3%A0s-aulas-1.1960850
http://www.adjorisc.com.br/geral/virando-o-jogo-palestra-na-ufsc-%C3%A9-diferencial-em-momentos-de-crise-1.1960876
http://www.adjorisc.com.br/geral/virando-o-jogo-palestra-na-ufsc-%C3%A9-diferencial-em-momentos-de-crise-1.1960876
https://dnsul.com/esporte/2017/equipe-de-handebol-satcfme-disputara-o-floripa-cup/
http://www.jornalfloripa.com.br/noticia.php?id=1164382
http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/dia-a-dia/noticia/2017/02/aos-20-anos-jovem-e-aprovado-em-11-faculdades-de-medicina-9717685.html

