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Inscrições para vestibular da UFSC 

Como são os encontros de poesia em línguas de sinais 

Vídeo: Qual a importância da reprodução do mero em cativeiro? por 

Eduardo Sanches 

Psol de Santa Catarina estará com o PCB na majoritária 

A história do ex-catador de lixo que se tornou doutor em SC 

Últimos dias de inscrições para debate sobre fake news em 
Florianópolis 

Semáforo quebrado obrigada desvio de trânsito no bairro Santa 
Mônica 

A tutela jurídica dos animais no Direito Civil contemporâneo (parte 

1) 

No México, eleições presidenciais coincidem com 50 anos do 

Massacre de Tlatelolco 

Pesquisa revela que 84% dos estudantes entrevistados se sentem 
inseguros à noite na UFSC 

Prefeitura anuncia mudanças no secretariado de Belinati 

Seminário reafirma necessidade de integração do transporte público 

na Grande Florianópolis 

Santa Catarina tem a maior área preservada de araucárias entre os 
estados do Sul 
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