
 
15 de fevereiro de 2017 



Diário Catarinense 

Stefani Ceolla 
  “Problemas se agravam no Hospital Universitário” 

 

Problemas se agravam no Hospital Universitário / Emergência / HU / 
Hospital Universitário / UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina / 

Greve dos servidores municipais da Capital / Superintendente do hospital / 
Maria de Lurdes Rovaris /Suspensão temporária de atendimento     

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



A Notícia 

Moacir Pereira 
  “Direito: 85 anos” 

 

Direito: 85 anos / Faculdade de Direito de Santa Catarina / José Arthur 
Boiteux / Centro acadêmico / Caxif / Universidade Federal de Santa 

Catarina / Aluizio Blasi / Fundadores / Secretário / Francisco Tavares da 
Cunha Melo / Henrique Rupp Junior / Pedro Moura Ferro / Alfredo von 

Trompowski / Antonio Botino       
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Moacir Pereira 
  “Direito: 85 anos” 

 

Direito: 85 anos / Faculdade de Direito de Santa Catarina / José Arthur 
Boiteux / Centro acadêmico / Caxif / Universidade Federal de Santa 

Catarina / Aluizio Blasi / Fundadores / Secretário / Francisco Tavares da 
Cunha Melo / Henrique Rupp Junior / Pedro Moura Ferro / Alfredo von 

Trompowski / Antonio Botino 

 

   

 
 

Notícias do Dia 
Fabio Gadotti 

  “Cursinho Social gratuito” 

 
Cursinho Social gratuito / UFSC / Einstein Floripa Vestibulares / Inscrições

 

 



Diário Catarinense 

Darci Debona 
  “Mudanças no trânsito” 

 

Mudanças no trânsito / Chapecó / UFSC / Labtrans / Prefeito / Luciano 

Buligon / PSB / Audiências Públicas / Edital de concessão do transporte 

coletivo / UFFS / Alexandre Mattielo  

 

 

 

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

Suspeito de atropelar triatleta na SC-401 é indiciado, diz delegado 

Meses após ser atropelada, triatleta aguarda punição para suspeito 

em SC 

Professores da Rede Municipal de Ensino de Major Vieira participam 

da Jornada Pedagógica 

Ônibus movido a energia solar começa a transitar em Florianópolis a 

partir de março 

Clases sobre emprendimiento y gestión llegan a los planes de 

estudio de periodismo 

A educação regular nas aldeias deve fortalecer os saberes 

tradicionais indígenas 

Governo Temer acelera registros e põe novos agrotóxicos nas 

lavouras e na mesa 

Disciplinas sobre empreendedorismo e gestão chegam aos cursos de 

Jornalismo de Universidades Brasileiras 

Florianópolis ganha dois postos para abastecer veículos elétricos 

Primeiro ônibus movido a energia solar começa a transitar em 

março 

Aprovação da vaquejada pelo Senado reacende discussão sobre 

práticas esportivas com animais em SC 

Cursinho pré-vestibular gratuito está com 120 vagas para alunos de 

baixa renda 

Que horas vai sair o resultado do 2017 
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