
 
21 de junho de 2017 



Notícias do Dia 

Plural 
“Um drama na fronteira” 

 

Um drama na fronteira / FAM / Florianópolis Audiovisual Mercosul / Centro 
de Cultura e Eventos / UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 



Notícias do Dia 

Cidade 
“Conciliação cada vez mais difícil” 

 

Conciliação cada vez mais difícil / UFSC / Plano Diretor da Capital / 
Ministério Público Federal / MPF / Prefeitura de Florianópolis / Núcleo Gestor 

/ Elson Pereira / Lino Peres 
 
 

 



Notícias do Dia 

Karin Barros  
“Papo Cabeça” 

 

Papo Cabeça / UFSC / Arnaldo Antunes / Masc / Museu de Arte de Santa 
Catarina / Sérgio Medeiros / Professor  

 

 
 
 

 
Notícias do Dia 

Fabio Gadotti 
“Shows” 

 
Shows / Vereador / Lino Peres / PT / Câmara de Florianópolis / Reitoria / 

UFSC / Centro de Convenções 
 

 
 
 



Enfoque Popular 

Pelo Estado 
“Meu trabalho é manter a união da bancada de SC” 

 

Meu trabalho é manter a união da bancada de SC / Entrevista / João Paulo 
Kleinübing / Curso de História / UFSC 

 

 
 

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



CLIPPING DIGITAL 
 
 

Presidente da FCC anuncia recursos para o Edital da Cinemateca 

Catarinense na abertura do FAM 2017 

Confira os eventos que acontecem em SC durante esse fim de 

semana 

FAM 2017 apresenta curta catarinense "Ilha do Carvão", de 

Fábio  Brüggemann, nesta quarta 

Unesc recebe pesquisador internacional em evento de Ciência, 

Tecnologia e Inovação 

Cassia Aresta apresenta "O Mundo que Cabe nas Pupilas" 

Museu Victor Meirelles abre a exposição Floresta, de Flávia 

Fernandes 

Círculo de Leitura de Florianópolis discute traduções de 

Shakespeare 

Quase dois mil estudantes com deficiência auditiva vão receber 

videoprovas do Enem 

FAM: Mais de 100 mil reais em prêmios para realização de novas 

produções 

Prêmio Catarinense de Cinema 2017 abrirá inscrições no final de 

julho 

Empresa brasileira de microeletrônica investe em gestão 

diferenciada de pessoas para atrair talentos 

Thompson Flores toma posse como presidente do TRF4 na próxima 

sexta-feira 

http://www.adjorisc.com.br/geral/presidente-da-fcc-anuncia-recursos-para-o-edital-da-cinemateca-catarinense-na-abertura-do-fam-2017-1.1979315
http://www.adjorisc.com.br/geral/presidente-da-fcc-anuncia-recursos-para-o-edital-da-cinemateca-catarinense-na-abertura-do-fam-2017-1.1979315
https://ndonline.com.br/florianopolis/plural/fam-2017-apresenta-nesta-quarta-curta-catarinense-ilha-do-carvao-de-fabio-brueggemann
https://ndonline.com.br/florianopolis/plural/fam-2017-apresenta-nesta-quarta-curta-catarinense-ilha-do-carvao-de-fabio-brueggemann
https://radiohulhanegra.com.br/unesc-recebe-pesquisador-internacional-em-evento-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao/
https://radiohulhanegra.com.br/unesc-recebe-pesquisador-internacional-em-evento-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao/
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/carlos-damiao/cassia-aresta-apresenta-o-mundo-que-cabe-nas-pupilas
http://www.jornalfloripa.com.br/multimidia/site/?p=noticias_ver&id=73683
http://www.jornalfloripa.com.br/multimidia/site/?p=noticias_ver&id=73683
https://ndonline.com.br/florianopolis/plural/circulo-de-leitura-de-florianopolis-discute-traducoes-de-shakespeare
https://ndonline.com.br/florianopolis/plural/circulo-de-leitura-de-florianopolis-discute-traducoes-de-shakespeare
http://www.acritica.net/editorias/geral/quase-dois-mil-estudantes-com-deficiencia-auditiva-vao-recebr/218553/
http://www.acritica.net/editorias/geral/quase-dois-mil-estudantes-com-deficiencia-auditiva-vao-recebr/218553/
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/janine-alves/fam-mais-de-100-mil-reais-em-premios-para-realizacao-de-novas-producoes
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/janine-alves/fam-mais-de-100-mil-reais-em-premios-para-realizacao-de-novas-producoes
http://www.adjorisc.com.br/geral/pr%C3%AAmio-catarinense-de-cinema-2017-abrir%C3%A1-inscri%C3%A7%C3%B5es-no-final-de-julho-1.1979399
http://www.adjorisc.com.br/geral/pr%C3%AAmio-catarinense-de-cinema-2017-abrir%C3%A1-inscri%C3%A7%C3%B5es-no-final-de-julho-1.1979399
http://exame.abril.com.br/negocios/dino/empresa-brasileira-de-microeletronica-investe-em-gestao-diferenciada-de-pessoas-para-atrair-talentos-shtml/
http://exame.abril.com.br/negocios/dino/empresa-brasileira-de-microeletronica-investe-em-gestao-diferenciada-de-pessoas-para-atrair-talentos-shtml/
http://felipevieira.com.br/site/thompson-flores-toma-posse-como-presidente-do-trf4-na-proxima-sexta-feira/
http://felipevieira.com.br/site/thompson-flores-toma-posse-como-presidente-do-trf4-na-proxima-sexta-feira/

