
 
10 de agosto de 2017 



Diário Catarinense 

Contracapa 

“Mais jacarés” 

 
Mais jacarés / UFSC / Jacarés-de-papo-amarelo / Mangue do Itacorubi / 

Biologia  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Diário Catarinense 

Estela Benetti (Interina: Julia Pitthan) 

“Vinho no coração” 

 
Vinho no coração / UFSC / Instituto do Coração / Incor / São Paulo  

 
 

 
 
 
 

Diário Catarinense 
Pancho 

“Pente fino na folha” 

 
Pente fino na folha / UFSC / Prefeitura Municipal de Indaial / Auditoria / 

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina / FEESC / Universidade 

Federal de Santa Catarina / Ministério Público / André Moser 
 

 



Notícias do dia 

Plural 

“Ana Carolina volta à cidade” 

 
Ana Carolina volta à cidade / Show / Florianópolis / Grandes Sucessos / 

Centro de Cultura e Eventos / UFSC / Universidade Federal de Santa 
Catarina 

  
 

 
 

 
 

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



CLIPPING DIGITAL 
 

 

 

Mangue em Florianópolis tem proliferação de jacarés-de-papo 

amarelo 

Confira 16 eventos culturais para aproveitar o fim de semana em SC 

Exposição "Fatto in Italia", em Florianópolis, retrata personagens e 

ruas italianas 

De Pequim a Londres: Uma aventura por 28 países em dois meses 

Vinho no coração 

Concurso público da UFSC com vagas para professores 

Universitário da UFSC apresenta proposição de melhorias na gestão 

dos resíduos sólidos em Nova Veneza 

 

UFSC e Udesc promovem encontro sobre culturas indígenas 

Confira 10 eventos que ocorrem em SC no fim de semana 

Direito Ambiental será discutido em painel da XX Conferência da 

Advocacia 

Comcap colocará 11 novos pontos de entrega de materiais 

recicláveis em Florianópolis 

Livro resgata a batalha pela restauração das fortalezas da Ilha 

Três universidades federais abrem vagas com salários de até R$ 10 

mil 

Medicina impacta na economia  

Ação ousada de PMs impede desastre 

Deputado Berlanda solicita pavimentação do acesso ao Centro de 

Pesquisas da UFSC Curitibanos e Contorno Viário 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=3&ved=0ahUKEwjlxILFkM3VAhVLG5AKHQijA1EQqQIIKygAMAI&url=http%3A%2F%2Fhoradesantacatarina.clicrbs.com.br%2Fsc%2Fgeral%2Fnoticia%2F2017%2F08%2Fmangue-em-florianopolis-tem-proliferacao-de-jacares-de-papo-amarelo-9865933.html&usg=AFQjCNFPIt8ZW6YYkVVDxGhOsiDgJ3H-6w
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=3&ved=0ahUKEwjlxILFkM3VAhVLG5AKHQijA1EQqQIIKygAMAI&url=http%3A%2F%2Fhoradesantacatarina.clicrbs.com.br%2Fsc%2Fgeral%2Fnoticia%2F2017%2F08%2Fmangue-em-florianopolis-tem-proliferacao-de-jacares-de-papo-amarelo-9865933.html&usg=AFQjCNFPIt8ZW6YYkVVDxGhOsiDgJ3H-6w
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/confira-16-eventos-culturais-para-aproveitar-o-fim-de-semana-em-sc.ghtml
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/08/exposicao-fatto-in-italia-em-florianopolis-retrata-personagens-e-ruas-italianas-9866484.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/08/exposicao-fatto-in-italia-em-florianopolis-retrata-personagens-e-ruas-italianas-9866484.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/viviane-bevilacqua/noticia/2017/08/de-pequim-a-londres-uma-aventura-por-28-paises-em-dois-meses-9866271.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/estela-benetti/noticia/2017/08/destaque-em-inovacao-social-icom-figura-entre-as-100-melhores-ongs-do-brasil-9866337.html
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/geral/concurso-p%C3%BAblico-da-ufsc-com-vagas-para-professores-1.1986622
https://www.portalveneza.com.br/universitario-ufsc-apresenta-proposicao-melhorias-gestao-dos-residuos-solidos-nova-veneza/
https://www.portalveneza.com.br/universitario-ufsc-apresenta-proposicao-melhorias-gestao-dos-residuos-solidos-nova-veneza/
http://www.floripanews.com.br/noticia/14464-ufsc-e-udesc-promovem-encontro-sobre-culturas-indigenas
http://dc.clicrbs.com.br/sc/entretenimento/noticia/2017/08/confira-10-eventos-que-ocorrem-em-sc-no-fim-de-semana-9866638.html
http://www.olhardireto.com.br/juridico/noticias/exibir.asp?id=36456&noticia=direito-ambiental-sera-discutido-em-painel-da-xx-conferencia-da-advocacia
http://www.olhardireto.com.br/juridico/noticias/exibir.asp?id=36456&noticia=direito-ambiental-sera-discutido-em-painel-da-xx-conferencia-da-advocacia
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/comcap-colocara-11-novos-pontos-de-entrega-de-materiais-reciclaveis-em-florianopolis
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/comcap-colocara-11-novos-pontos-de-entrega-de-materiais-reciclaveis-em-florianopolis
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/carlos-damiao/livro-resgata-a-batalha-pela-restauracao-das-fortalezas-da-ilha
https://novaescola.org.br/conteudo/5340/vagas-e-oportunidades-tres-universidades-federais-abrem-vagas-com-salarios-de-ate-r-10-mil
https://novaescola.org.br/conteudo/5340/vagas-e-oportunidades-tres-universidades-federais-abrem-vagas-com-salarios-de-ate-r-10-mil
http://palhocense.com.br/online/bondeconomia/bondeconomia-edi%C3%A7%C3%A3o-601-10-08-17-1.1986800
http://palhocense.com.br/online/cotidiano/a%C3%A7%C3%A3o-ousada-de-pms-impede-desastre-1.1986747
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/deputado-berlanda-solicita-pavimentacao-do-acesso-ao-centro-de-pesquisas-da-ufsc-curitibanos-e-contorno-viario
https://www.portalviapublica.com.br/noticia/deputado-berlanda-solicita-pavimentacao-do-acesso-ao-centro-de-pesquisas-da-ufsc-curitibanos-e-contorno-viario

