
 
24 de janeiro de 2018 



Diário Catarinense 

Tempo 
“Chuva volta a castigar Santa Catarina” 

 
Chuva volta a castigar Santa Catarina / Temporal / Ventos fortes / Queda 

de árvores / Campus / UFSC / Defesa Civil        

    

 
 

 



Notícias do Dia 

Janine Alves 
“Parceria” 

 
Parceria / UFSC / Pesquisadores / Estudo / Controle de diabetes / 

Plataforma vibratória de baixo custo / Alexandre Hohl / Manuella de Lucca 

Michells / Marcelo Fernando Ronsoni / Simone van de Sande Lee 
 

 

 

Notícias do Dia 
Cidade 

“HU terá mais 164 funcionários” 

 
HU terá mais 164 funcionários / UFSC / Hospital Universitário / Ebserh / 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares / Ampliação do quadro de 
funcionários 

 

 



Enfoque Popular 

Pelo Estado 
“’Transparência, compromisso e parceria com o advogado catarinense’” 

 
’Transparência, compromisso e parceria com o advogado catarinense’ / 
Paulo Marcondes Brincas / Ordem dos Advogados do Brasil / OAB-SC / 

Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC / Direito / Entrevista / 
Transparência / Prerrogativas profissionais / Politização do Judiciário / 

Judicialização da política      

 

 
 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

 

 

Grande Florianópolis e Norte de SC contabilizam prejuízos após 

temporal 

 Temporal causa estragos e arranca árvores na UFSC 

 Temporal derruba árvores em campus da UFSC  

 'Não temos plano A, B, C, D, só L. É Lula', diz Jaques Wagner 

Chuva derruba árvores no campus da UFSC em Florianópolis 

 O que você precisa saber sobre o julgamento de Lula no TRF4 

Contratação de novos profissionais deve ativar mais de 40 leitos até 

junho no HU, em Florianópolis 

Temporal derruba árvores em campus da UFSC 

Santa Catarina contabiliza prejuízos após temporal 

AO VIVO: Julgamento de Lula no TRF4 sobre caso triplex 

Aprovados no vestibular 2018 da UFSC devem realizar matrícula 

online até esta quinta-feira 

http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1516812522532&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2Fgrande-florianopolis-e-sao-francisco-do-sul-contabilizam-prejuizos-apos-temporal.ghtml
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1516812522532&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2Fgrande-florianopolis-e-sao-francisco-do-sul-contabilizam-prejuizos-apos-temporal.ghtml
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1516812522532&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2Fgrande-florianopolis-e-sao-francisco-do-sul-contabilizam-prejuizos-apos-temporal.ghtml
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=2&r=1516812522532&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2Fgrande-florianopolis-e-sao-francisco-do-sul-contabilizam-prejuizos-apos-temporal.ghtml
https://ndonline.com.br/ricplay/sc-no-ar/temporal-causa-estragos-e-arranca-arvores-na-ufsc
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/01/temporal-derruba-arvores-em-campus-da-ufsc-10130103.html
https://www.brasil247.com/pt/247/bahia247/338444/%E2%80%98N%C3%A3o-temos-plano-A-B-C-D-s%C3%B3-L-%C3%89-Lula%E2%80%99-diz-Jaques-Wagner.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/bahia247/338444/%E2%80%98N%C3%A3o-temos-plano-A-B-C-D-s%C3%B3-L-%C3%89-Lula%E2%80%99-diz-Jaques-Wagner.htm
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1516812522526&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fbom-dia-santa-catarina%2Fvideos%2Fv%2Fchuva-derruba-arvores-no-campus-da-ufsc-em-florianopolis%2F6443971%2F
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1516812522526&u=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fbom-dia-santa-catarina%2Fvideos%2Fv%2Fchuva-derruba-arvores-no-campus-da-ufsc-em-florianopolis%2F6443971%2F
https://exame.abril.com.br/brasil/o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-julgamento-de-lula-no-trf4/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/contratacao-de-novos-profissionais-deve-ativar-mais-de-40-leitos-ate-junho-no-hu-em-florianopolis.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/contratacao-de-novos-profissionais-deve-ativar-mais-de-40-leitos-ate-junho-no-hu-em-florianopolis.ghtml
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/01/temporal-derruba-arvores-em-campus-da-ufsc-10130103.html
http://www.radioprogresso.com.br/noticia/36032/santa-catarina-contabiliza-prejuizos-apos-temporal
https://exame.abril.com.br/brasil/ao-vivo-julgamento-de-lula-no-trf4-sobre-caso-triplex/
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/aprovados-no-vestibular-2018-da-ufsc-devem-realizar-matricula-online-ate-esta-quinta-feira
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/aprovados-no-vestibular-2018-da-ufsc-devem-realizar-matricula-online-ate-esta-quinta-feira

