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Diário Catarinense e A Notícia 

Giro Financeiro 
“Gastos de pessoal e déficit” 
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Everaldo Silveira 
“Longe do poder decisório” 
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Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

 

 

CLIPPING DIGITAL 
 
 

 
O impacto da série '13 Reasons Why' na visão de jovens brasileiros 

sobre suicídio e bullying, segundo estudo 

Exposição sobre presença dos alemães em SC durante 2ª Guerra 

Mundial ocorre em Florianópolis 

Com -3.1ºC São Joaquim e a Serra Catarinense voltam a registrar 

geada e temperaturas negativas 

Assembleia Legislativa concede o Título de Cidadã Catarinense à 

professora Clair Castilhos 

O impacto da série '13 Reasons Why' na visão de jovens brasileiros 

sobre suicídio e bullying, segundo estudo 

Saúde e Qualidade de vida do trabalhador é tema de palestra 

gratuita 

https://www.bbc.co.uk/portuguese/brasil-45064888
https://www.bbc.co.uk/portuguese/brasil-45064888
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/08/07/exposicao-sobre-presenca-dos-alemaes-em-sc-durante-2a-guerra-mundial-ocorre-em-florianopolis.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/08/07/exposicao-sobre-presenca-dos-alemaes-em-sc-durante-2a-guerra-mundial-ocorre-em-florianopolis.ghtml
https://saojoaquimonline.com.br/climaterra/2018/08/07/com-3-1oc-sao-joaquim-e-a-serra-catarinense-voltam-a-registrar-geada-e-temperaturas-negativas/
https://saojoaquimonline.com.br/climaterra/2018/08/07/com-3-1oc-sao-joaquim-e-a-serra-catarinense-voltam-a-registrar-geada-e-temperaturas-negativas/
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=44230
http://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=44230
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/08/07/o-impacto-da-serie-13-reasons-why-na-visao-de-jovens-brasileiros-sobre-suicidio-e-bullying-segundo-estudo.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/08/07/o-impacto-da-serie-13-reasons-why-na-visao-de-jovens-brasileiros-sobre-suicidio-e-bullying-segundo-estudo.ghtml
http://jmais.com.br/saude-e-qualidade-de-vida-do-trabalhador-e-tema-de-palestra-gratuita/
http://jmais.com.br/saude-e-qualidade-de-vida-do-trabalhador-e-tema-de-palestra-gratuita/


Serra Catarinense registra geada e temperaturas negativas 

Sete municípios com temperaturas abaixo de zero nesta terça-feira. 

Geada forte ao amanhecer na Serra Catarinense 

UFSC e Polícia Militar firmam parceria para programa S.O.S 

Desaparecidos 

Nissan e UFSC vão estudar reúso de baterias do Leaf 

História Repatriada revela documentos inéditos sobre alemães em 

Santa Catarina durante a 2ª Guerra Mundial 

Os cortes na Capes e o futuro da pesquisa científica no Brasil 

 

https://notisul.com.br/geral/137869/serra-catarinense-registra-geada-e-temperaturas-negativas
http://portal.revistavisao.com.br/post/29792/sete-municipios-com-temperaturas-abaixo-de-zero-nesta-terca-feira-geada-forte-ao-amanhecer-na-serra-catarinense/
http://portal.revistavisao.com.br/post/29792/sete-municipios-com-temperaturas-abaixo-de-zero-nesta-terca-feira-geada-forte-ao-amanhecer-na-serra-catarinense/
http://www.andifes.org.br/ufsc-e-policia-militar-firmam-parceria-para-programa-s-o-s-desaparecidos/
http://www.andifes.org.br/ufsc-e-policia-militar-firmam-parceria-para-programa-s-o-s-desaparecidos/
http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/27855/nissan-e-ufsc-vao-estudar-reuso-de-baterias-do-leaf
https://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=44236
https://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=44236
https://www.terra.com.br/noticias/os-cortes-na-capes-e-o-futuro-da-pesquisa-cientifica-no-brasil,4a4aa494cf6dcab7eeb6cf130cbcff61zkxfglkm.html

