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Notícias do Dia 

Gente 
 

 
Isadora Carvalho / Colação de Grau / Curso de Ciências Contábeis / 

Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 
 
 

Notícias do Dia 
Bom Dia 

“Memória” 
 

Memória / Rótula / UFSC / Amobici / Associação de Mobilidade por Bicicleta 

e Modos Sustentáveis / Ghost bike / Florianópolis / Bicicletas-fantasmas / 
Santa Catarina 

 
 

 



Notícias do Dia - Plural 

“Uma banda especial” 
 

Uma banda especial / Os Goiabeiras / Era um garoto que como eu amava os 
Beatles e os Rolling Stones / Teatro da UFSC / Filme / Inclusão / Gabriel 

Braga Diaz / Felipe Fedrizzi / Luiz Eduardo Prestes / Documentário / 

Necessidades especiais / Oficina Formação do Olhar para Realização de 
Documentários / Departamento Artístico e Cultural / Rosane Cacciatore / 

Barbara Trelha / Diogo Boccardi / Cauê Ditrich / Paula Murta Braga / 
Paralisia cerebral / Autismo / Projeto TAC Oito em Ponto 

 

 
 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

 
 

Mario Aguiar assume a presidência da FIESC nesta sexta-feira 

Mario Cezar de Aguiar é o novo presidente da Fiesc 

Mario Cezar de Aguiar é o novo presidente da Federação das 

Indústrias 

Cortes de verbas da UFSC motivam cobrança de recursos federais 

para SC 

Mario Cezar de Aguiar é o novo presidente da Federação das 

Indústrias 

Mario Cezar assume a Fiesc 

Mario Aguiar assume a presidência da FIESC nesta sexta-feira 

Nos 10 anos da primeira ghost bike, carta aberta cobra "postura 

enérgica" de governos 

Ghost bikes fazem aniversário de 10 anos lembrando morte de 

ciclistas em Florianópolis 

Guabiruba realiza 1º Fórum de Mobilidade Urbana 

Engie nomeia novo diretor de Comercialização 

Filhote de Baleia Franca encalha sem vida na praia do Gi, em Laguna 

Nissan Brazil to study future applications for EV batteries 

Eleições presidenciais de 2018: o possível fim do direito à educação 

pública 

Nissan startet Forschungsprojekt zu Elektroauto-Batterien in 

Brasilien 

Xadrez da ditadura das corporações públicas, por Luis Nassif 

Nissan forscht in Brasilien an Second-Life-Anwendungen für 

gebrauchte Elektroauto-Batterien 

https://portaljoinville.com.br/conteudo/mario-aguiar-assume-a-presidencia-da-fiesc-nesta-sexta-feira/
http://oindaialense.com.br/economia/mario-cezar-de-aguiar-%C3%A9-o-novo-presidente-da-fiesc-1.2086582
http://www.cabeconegro.com.br/geral/mario-cezar-de-aguiar-%C3%A9-o-novo-presidente-da-federa%C3%A7%C3%A3o-das-ind%C3%BAstrias-1.2086580
http://www.cabeconegro.com.br/geral/mario-cezar-de-aguiar-%C3%A9-o-novo-presidente-da-federa%C3%A7%C3%A3o-das-ind%C3%BAstrias-1.2086580
http://www.jornalnortesul.com.br/educa%C3%A7%C3%A3o/cortes-de-verbas-da-ufsc-motivam-cobran%C3%A7a-de-recursos-federais-para-sc-1.2086510
http://www.jornalnortesul.com.br/educa%C3%A7%C3%A3o/cortes-de-verbas-da-ufsc-motivam-cobran%C3%A7a-de-recursos-federais-para-sc-1.2086510
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/mario-cezar-de-aguiar-%C3%A9-o-novo-presidente-da-federa%C3%A7%C3%A3o-das-ind%C3%BAstrias-1.2086499
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/mario-cezar-de-aguiar-%C3%A9-o-novo-presidente-da-federa%C3%A7%C3%A3o-das-ind%C3%BAstrias-1.2086499
http://www.jornalmetas.com.br/economia/mario-cezar-assume-a-fiesc-1.2086454
http://www.michelteixeira.com.br/mario-aguiar-assume-a-presidencia-da-fiesc-nesta-sexta-feira/
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/fabio-gadotti/nos-10-anos-da-primeira-ghost-bike-carta-aberta-cobra-postura-energica-de-governos
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/fabio-gadotti/nos-10-anos-da-primeira-ghost-bike-carta-aberta-cobra-postura-energica-de-governos
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/ghost-bikes-fazem-aniversario-de-10-anos-lembrando-morte-de-ciclistas-em-florianopolis
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/ghost-bikes-fazem-aniversario-de-10-anos-lembrando-morte-de-ciclistas-em-florianopolis
https://omunicipio.com.br/guabiruba-realiza-1o-forum-de-mobilidade-urbana/
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53071056/engie-nomeia-novo-diretor-de-comercializacao
https://ocp.news/geral/filhote-de-baleia-franca-encalha-sem-vida-na-praia-do-gi-em-laguna
https://www.automotiveworld.com/news-releases/nissan-brazil-to-study-future-applications-for-ev-batteries/
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/08/08/eleicoes-presidenciais-de-2018-o-possivel-fim-do-direito-a-educacao-publica/
http://justificando.cartacapital.com.br/2018/08/08/eleicoes-presidenciais-de-2018-o-possivel-fim-do-direito-a-educacao-publica/
https://www.emobilserver.de/nachrichten/energie-ladetechnik/1127-nissan-startet-forschungsprojekt-zu-elektroauto-batterien-in-brasilien.html
https://www.emobilserver.de/nachrichten/energie-ladetechnik/1127-nissan-startet-forschungsprojekt-zu-elektroauto-batterien-in-brasilien.html
https://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-da-ditadura-das-corporacoes-publicas-por-luis-nassif
https://jornalggn.com.br/noticia/xadrez-da-ditadura-das-corporacoes-publicas-por-luis-nassif
https://www.elektroauto-news.net/2018/nissan-brasilien-second-life-anwendungen-gebrauchte-elektroauto-batterienhttps:/www.elektroauto-news.net/2018/nissan-brasilien-second-life-anwendungen-gebrauchte-elektroauto-batterien
https://www.elektroauto-news.net/2018/nissan-brasilien-second-life-anwendungen-gebrauchte-elektroauto-batterienhttps:/www.elektroauto-news.net/2018/nissan-brasilien-second-life-anwendungen-gebrauchte-elektroauto-batterien

