
 
25 de janeiro de 2018 



Diário Catarinense 

Tempo 
“Governo libera saque do FGTS para 40 mil famílias” 

 
Governo libera saque do FGTS para 40 mil famílias / Prefeitura de 

Florianópolis / Defesa Civil / Fundo de Garantia por Tempo de Serviço / 

Chuvas / Queda de árvores / Campus / UFSC  
 

    



Notícias do Dia 

Cidade 
“Queda de 11 árvores na UFSC” 

 
Queda de 11 árvores na UFSC / Praça da Cidadania / Temporal / Engenheiro 
Agrônomo / Erni Trebien / Paulo Roberto Pinto da Luz / Secretário de Obras, 

Manutenção e Ambiente  
 

   
 



Notícias do Dia 

Marcos Cardoso  
“Fúria” 

 
Fúria / Córrego / UFSC / Queda de árvores  

 

 
 

 
Diário Catarinense 

Marcelo Fleury 
“Lula” 

 

Lula / Julgamento / Cristiane Derani / Direito / UFSC / Democracia / Estado 
de Direito       

 

 
 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

 

IFSC, Udesc e UFSC oferecem 4,1 mil vagas pelo Sisu até sexta-

feira  

Inscrições para o Sisu 2018 se encerram amanhã 

Contratação de novos profissionais deve reabrir mais de 40 leitos 

até junho no HU, em Florianópolis 

Formado pela UFSC, brasileiro é produtor-executivo de filme 

indicado a 4 Oscars 

Grande Florianópolis e Norte de SC contabilizam prejuízos após 

temporal 

Político de Joaçaba lança nome para disputar a presidência da 

república em 2018 

Coluna Fábio Guimarães: Sisu – Vamos falar das políticas de cotas? 

Estado fortalece o gerenciamento dos serviços ofertados ao usuário 

do SUS 

Brasileiro conta como foi fazer parte da equipe de filme indicado a 4 

Oscars 

Sinônimo de beleza 

Como usar a nota do Enem para entrar na faculdade 

Sisu 2018: veja lista com os 15 cursos mais concorridos no 1º dia de 

inscrições 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2018/01/ifsc-udesc-e-ufsc-oferecem-4-1-mil-vagas-pelo-sisu-ate-sexta-feira-10131240.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/estilo-de-vida/noticia/2018/01/ifsc-udesc-e-ufsc-oferecem-4-1-mil-vagas-pelo-sisu-ate-sexta-feira-10131240.html
http://www.jornaldomediovale.com.br/on-line/educa/inscri%C3%A7%C3%B5es-para-o-sisu-2018-se-encerram-amanh%C3%A3-1.2040311
http://g1.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=3&r=1516984469551&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=3&r=1516984469551&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=3&r=1516984469551&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=3&r=1516984469551&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2Fgrande-florianopolis-e-sao-francisco-do-sul-contabilizam-prejuizos-apos-temporal.ghtml
http://www.michelteixeira.com.br/politico-de-joacaba-lanca-nome-para-disputar-a-presidencia-da-republica-em-2018/
http://www.michelteixeira.com.br/politico-de-joacaba-lanca-nome-para-disputar-a-presidencia-da-republica-em-2018/
https://pleno.news/colunas/fabio-guimaraes/coluna-fabio-guimaraes-sisu-vamos-falar-das-politicas-de-cotas.html
http://www.folhamax.com.br/cidades/estado-fortalece-o-gerenciamento-dos-servicos-ofertados-ao-usuario-do-sus/152269
http://www.folhamax.com.br/cidades/estado-fortalece-o-gerenciamento-dos-servicos-ofertados-ao-usuario-do-sus/152269
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/01/_48049.php
http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/01/_48049.php
http://clicfolha.com.br/materia/78091/sinonimo-de-beleza
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/enem/como-usar-a-nota-do-enem-para-entrar-na-faculdade,d3eb705394bd29f6affb6681c8c8f563bjlms28d.html
https://g1.globo.com/educacao/noticia/sisu-2018-veja-lista-com-os-15-cursos-mais-concorridos-no-1-dia-de-inscricoes.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/sisu-2018-veja-lista-com-os-15-cursos-mais-concorridos-no-1-dia-de-inscricoes.ghtml

