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Notícias do Dia - Fabio Gadotti 

  “Pedágios e mobilidade” 

 
Pedágios e mobilidade / Espaços urbanos / 2º Colóquio de Verão sobre 

Mobilidade e Sustentabilidade / Esmesc / Escola Superior da Magistratura / 
Florianópolis / UFSC / Elson Pereira / Cássio Taniguchi / Estacionamento / 

Ponte Pedro Ivo Campos / Ponte Colombo Salles / Bernardo Meyer 
 

 

 

 
Diário Catarinense - Sua Vida 

  “Hora de pôr os direitos da criança no alto” 

 
Hora de pôr os direitos da criança no alto / Bem-estar / Infância / 

Adolescência / Bárbara Basso / Pré-natal / Grupo de gestantes / Hospital 

Universitário / UFSC / Relatório Sinais Vitais 2016 / Instituto Comunitário 
Grande Florianópolis / Icom / Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente / Índice de Desenvolvimento Humano / IDH / Organização 
das Nações Unidas / ONU / IBGE / Florianópolis / Álcool / Droga / Aghata 

Gonsalves / Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes de Florianópolis / Mariane Maier Nunes / Sistema de Garantia 
de Direito das Crianças e Adolescentes / Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente / CMDCA / Programa Saúde na Escola 



 
 
 



 
 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 
 

 
Prefeitura interdita faixas próximas à UFSC e afeta trânsito a partir 

desta terça-feira 

UFSC abre 20 vagas para grupo de apoio a pessoas com doenças 

dermatológicas 

Carne Fraca é mais um entre tantos outros ataques à segurança 

alimentar 

Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, Unimed COP 

realiza ações especiais 

Após hiato, suplemento cultural "Ô Catarina!" e edital para compra 

de livros serão lançados nesta terça 

Relatório indica avanços e falhas na promoção dos direitos de 

crianças e adolescentes em Florianópolis 

Capitalização anual em mútuo: presunção de incidência ou 

necessidade pactuação 

Barco autônomo | Revista Pesquisa Fapesp 

Sejam bem-vindos 

Assista ao primeiro episódio da premiada websérie catarinense 

"Super" 

Prefeitura interdita faixas próximas à UFSC, em Florianópolis, e 

afeta trânsito a partir da próxima segunda 

UFSC reafirma compromisso com a implantação do Curso de 

Medicina em reunião com Aciva 

 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/03/prefeitura-interdita-faixas-proximas-a-ufsc-e-afeta-transito-a-partir-desta-terca-feira-9752386.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2017/03/prefeitura-interdita-faixas-proximas-a-ufsc-e-afeta-transito-a-partir-desta-terca-feira-9752386.html
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/ufsc-abre-20-vagas-para-grupo-de-apoio-a-pessoas-com-doencas-dermatologicas
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/ufsc-abre-20-vagas-para-grupo-de-apoio-a-pessoas-com-doencas-dermatologicas
http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2017/03/escandalo-da-carne-fraca-expoe-inseguranca-alimentar-no-pais
http://www.redebrasilatual.com.br/saude/2017/03/escandalo-da-carne-fraca-expoe-inseguranca-alimentar-no-pais
http://cooperativismo.org.br/Noticias/37567/Em-comemoracao-ao-Dia-Internacional-das-Mulheres-Unimed-COP-realiza-acoes-especiais
http://cooperativismo.org.br/Noticias/37567/Em-comemoracao-ao-Dia-Internacional-das-Mulheres-Unimed-COP-realiza-acoes-especiais
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/03/apos-hiato-suplemento-cultural-o-catarina-e-edital-para-compra-de-livros-serao-lancados-nesta-terca-9752433.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/03/apos-hiato-suplemento-cultural-o-catarina-e-edital-para-compra-de-livros-serao-lancados-nesta-terca-9752433.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/03/relatorio-indica-avancos-e-falhas-na-promocao-dos-direitos-de-criancas-e-adolescentes-em-florianopolis-9752059.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2017/03/relatorio-indica-avancos-e-falhas-na-promocao-dos-direitos-de-criancas-e-adolescentes-em-florianopolis-9752059.html
http://www.conjur.com.br/2017-mar-20/direito-civil-atual-capitalizacao-anual-mutuo-presuncao-incidencia-ou-necessidade-pactuacao
http://www.conjur.com.br/2017-mar-20/direito-civil-atual-capitalizacao-anual-mutuo-presuncao-incidencia-ou-necessidade-pactuacao
http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/03/17/barco-autonomo/
http://www.asemanacuritibanos.com.br/vapt-vupt-edi%C3%A7%C3%A3o-1735-1.1966103
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/03/assista-ao-primeiro-episodio-da-premiada-webserie-catarinense-super-9752497.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/03/assista-ao-primeiro-episodio-da-premiada-webserie-catarinense-super-9752497.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2017/03/prefeitura-interdita-faixas-proximas-a-ufsc-em-florianopolis-e-afeta-transito-a-partir-da-proxima-segunda-9752386.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2017/03/prefeitura-interdita-faixas-proximas-a-ufsc-em-florianopolis-e-afeta-transito-a-partir-da-proxima-segunda-9752386.html
http://www.grupocorreiodosul.com.br/jornal/ufsc-reafirma-compromisso-com-implantacao-curso-de-medicina-em-reuniao-com-aciva/
http://www.grupocorreiodosul.com.br/jornal/ufsc-reafirma-compromisso-com-implantacao-curso-de-medicina-em-reuniao-com-aciva/

