
 
21 de setembro de 2018 



Enfoque Popular 

Everaldo Silveira 
“Defende os seus” 

 
Defende os seus / Recurso / Edinho / Boeira / Ronaldo / Emendas / UFSC / 

Araranguá 

 
 

 
Notícias do Dia 

Capa e Desafios de SC 
“Descaso com as pontes” 

 

Descaso com as pontes / Mobilidade urbana / Pontes / Hercílio Luz / Pedro 

Ivo Campos / Colombo Machado Salles / Ipuf / Instituto do Patrimônio 

Urbano de Florianópolis / Diretor / Michel Mittmann / Deinfra / 

Departamento da Infraestrutura / Paulo França / Transporte coletivo / 

Ônibus / Werner Kraus Júnior / Observatório da Mobilidade Urbana / UFSC / 

Suderf / Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 

Florianópolis / Candidatos a Governador / Plamus 

 



 

 

 



 

 



 

Diário Catarinense e A Notícia 

Giro Financeiro 
“Indicação geográfica” 

 

Indicação geográfica / Carlos Guilherme Zigelli / Empreendedorismo / 

Diretor Superintendente do Sebrae/SC / IG / Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial / Inpi / UFSC

 

 

Notícias do Dia 
Cidade 



“Justiça autoriza retorno de outro professor” 

 
Justiça autoriza retorno de outro professor / UFSC / Tribunal Regional da 4ª 

Região / TRF-4 / Eduardo Lobo / Universidade Federal de Santa Catarina / 

Marcos Batista Lopez Dalmau / Luiz Carlos Cancellier de Olivo / Reitor / 

Operação Ouvidos Moucos / Desvio de verbas

 

Notícias do Dia 
Esporte 

“Florianópolis recebe evento nacional amanhã” 
 

Florianópolis recebe evento nacional amanhã / Paradesporto / Prefeitura de 

Florianópolis / Comitê Paralímpico Brasileiro / 1ª Edição do Festival 

Paralímpico / Dia Nacional do Atleta Paralímpico / Centro de Desportos da 

UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina

  



 

 

Diário Catarinense  

Fernanda Nasser 
“Lá vem ela” 

 
Lá vem ela / Sandy / UFSC / Centro de Cultura e Eventos / Show 

 

Notícias do Dia 

Plural 
“Grupo Abaporu se apresenta na UFSC” 

 
Grupo Abaporu se apresenta na UFSC / Clownsificados / Curso de Artes 

Cênicas / CCE / Caixa Preta 



 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

CLIPPING DIGITAL 
 
 



 

CPB comemora Dia do Atleta Paralímpico com diversas atividades 

para crianças 

Camasão afirma que vai combater privilégios, mordomias e 

corrupção 

Banco Mundial demonstra interesse no projeto de mobilidade da 

região 

ELEIÇÕES 2018 - Camasão afirma que vai combater privilégios, 

mordomias e corrupção 

Camasão afirma que vai combater privilégios, mordomias e 

corrupção 

ENTREVISTA 2018 - Lucas Esmeraldino, candidato ao Senado pelo 

PSL 

Camasão afirma que vai combater privilégios 

Eleições 2018: Camasão afirma que vai combater privilégios, 

mordomias e corrupção 

Camasão afirma que vai combater privilégios, mordomias e 

corrupção 

Lucas Esmeraldino concede entrevista 

Entrevista com o candidato ao governo do Estado pelo PSOL, Leonel 

Camasão 

Camasão afirma que vai combater privilégios, mordomias e 

corrupção 

Joinville realiza Semana Municipal da Juventude 

UFSC recebe inscrições para intercâmbio acadêmico na América do 

Sul 

Florianópolis será uma das sedes do Festival Paralímpico no 

próximo sábado 22 

ONG alemã realiza mutirão de plantio com escolas de Araranguá 

Constituição que remodelou o Estado brasileiro completa 30 anos 

Secretaria da Educação de Capinzal promoveu encontro de estudo 

na área de matemática 

https://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,cpb-comemora-dia-do-atleta-paralimpico-com-diversas-atividades-para-criancas,70002513539
https://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,cpb-comemora-dia-do-atleta-paralimpico-com-diversas-atividades-para-criancas,70002513539
https://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,cpb-comemora-dia-do-atleta-paralimpico-com-diversas-atividades-para-criancas,70002513539
https://esportes.estadao.com.br/noticias/geral,cpb-comemora-dia-do-atleta-paralimpico-com-diversas-atividades-para-criancas,70002513539
http://www.jornalmetas.com.br/pol%C3%ADtica/camas%C3%A3o-afirma-que-vai-combater-privil%C3%A9gios-mordomias-e-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.2096437
http://www.jornalmetas.com.br/pol%C3%ADtica/camas%C3%A3o-afirma-que-vai-combater-privil%C3%A9gios-mordomias-e-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.2096437
http://www.adjorisc.com.br/jornais/jornaldocomercio/economia/banco-mundial-demonstra-interesse-no-projeto-de-mobilidade-da-regi%C3%A3o-1.2096304
http://www.adjorisc.com.br/jornais/jornaldocomercio/economia/banco-mundial-demonstra-interesse-no-projeto-de-mobilidade-da-regi%C3%A3o-1.2096304
http://www.jornalcorreiodoslagos.com.br/on-line/pol%C3%ADtica/elei%C3%A7%C3%B5es-2018/elei%C3%A7%C3%B5es-2018-camas%C3%A3o-afirma-que-vai-combater-privil%C3%A9gios-mordomias-e-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.2096188
http://www.jornalcorreiodoslagos.com.br/on-line/pol%C3%ADtica/elei%C3%A7%C3%B5es-2018/elei%C3%A7%C3%B5es-2018-camas%C3%A3o-afirma-que-vai-combater-privil%C3%A9gios-mordomias-e-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.2096188
http://www.jornaldopovorn.com.br/geral/camas%C3%A3o-afirma-que-vai-combater-privil%C3%A9gios-mordomias-e-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.2096186
http://www.jornaldopovorn.com.br/geral/camas%C3%A3o-afirma-que-vai-combater-privil%C3%A9gios-mordomias-e-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.2096186
http://www.jornalcorreiodoslagos.com.br/on-line/pol%C3%ADtica/elei%C3%A7%C3%B5es-2018/entrevista-2018-lucas-esmeraldino-candidato-ao-senado-pelo-psl-1.2096178
http://www.jornalcorreiodoslagos.com.br/on-line/pol%C3%ADtica/elei%C3%A7%C3%B5es-2018/entrevista-2018-lucas-esmeraldino-candidato-ao-senado-pelo-psl-1.2096178
http://www.folhadooeste.com.br/cidades/camas%C3%A3o-afirma-que-vai-combater-privil%C3%A9gios-1.2096148
http://www.folharegionalwebtv.com/pol%C3%ADtica/elei%C3%A7%C3%B5es-2018-camas%C3%A3o-afirma-que-vai-combater-privil%C3%A9gios-mordomias-e-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.2096146
http://www.folharegionalwebtv.com/pol%C3%ADtica/elei%C3%A7%C3%B5es-2018-camas%C3%A3o-afirma-que-vai-combater-privil%C3%A9gios-mordomias-e-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.2096146
http://www.jornalcomunidade.com.br/2.1461/pol%C3%ADtica/camas%C3%A3o-afirma-que-vai-combater-privil%C3%A9gios-mordomias-e-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.2096140
http://www.jornalcomunidade.com.br/2.1461/pol%C3%ADtica/camas%C3%A3o-afirma-que-vai-combater-privil%C3%A9gios-mordomias-e-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.2096140
http://www.folhadooeste.com.br/cidades/lucas-esmeraldino-concede-entrevista-1.2096141
http://www.jornalofalcao.com.br/not%C3%ADcias-regionais/entrevista-com-o-candidato-ao-governo-do-estado-pelo-psol-leonel-camas%C3%A3o-1.2096131
http://www.jornalofalcao.com.br/not%C3%ADcias-regionais/entrevista-com-o-candidato-ao-governo-do-estado-pelo-psol-leonel-camas%C3%A3o-1.2096131
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1204/camas%C3%A3o-afirma-que-vai-combater-privil%C3%A9gios-mordomias-e-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.2095887
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1204/camas%C3%A3o-afirma-que-vai-combater-privil%C3%A9gios-mordomias-e-corrup%C3%A7%C3%A3o-1.2095887
https://portaljoinville.com.br/conteudo/joinville-realiza-semana-municipal-da-juventude/
https://www.infoescola.com/noticias/ufsc-recebe-inscricoes-para-intercambio-academico-na-america-do-sul/
https://www.infoescola.com/noticias/ufsc-recebe-inscricoes-para-intercambio-academico-na-america-do-sul/
http://www.jornalfloripa.com.br/florianopolis-sera-uma-das-sedes-do-festival-paralimpico-no-proximo-sabado-22/
http://www.jornalfloripa.com.br/florianopolis-sera-uma-das-sedes-do-festival-paralimpico-no-proximo-sabado-22/
https://www.revistaw3.com.br/ararangua/2018/09/21/ong-alema-realiza-mutirao-de-plantio-com-escolas-de-ararangua.html
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/constituicao-que-remodelou-o-estado-brasileiro-completa-30-anos
http://www.michelteixeira.com.br/secretaria-da-educacao-de-capinzal-promoveu-encontro-de-estudo-na-area-de-matematica/
http://www.michelteixeira.com.br/secretaria-da-educacao-de-capinzal-promoveu-encontro-de-estudo-na-area-de-matematica/


Eleições SC: veja a agenda dos candidatos ao governo nesta sexta-

feira 

Qual o propósito da PF em estender o inquérito da 'facada' até as 

vésperas das eleições? 

Rugby da região volta a campo para abrir mata-mata do Brasileiro 

Empresas ignoram obrigatoriedade de contratar pessoas com 

deficiência 

Série Os Desafios de SC: governador deverá lidar com as reformas 

das pontes da capital 

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/09/eleicoes-sc-veja-a-agenda-dos-candidatos-ao-governo-nesta-sexta-feira-10588897.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/09/eleicoes-sc-veja-a-agenda-dos-candidatos-ao-governo-nesta-sexta-feira-10588897.html
https://nossapolitica.net/2018/09/pf-em-estender-inquerito-facada/
http://meon.com.br/esportes/esportes/regiao-1/rugby-da-regiao-volta-a-campo-para-abrir-mata-mata-do-brasileiro
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/09/21/interna-brasil,707311/empresas-ignoram-obrigatoriedade-de-contratar-pessoas-com-deficiencia.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/09/21/interna-brasil,707311/empresas-ignoram-obrigatoriedade-de-contratar-pessoas-com-deficiencia.shtml
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/serie-os-desafios-de-sc-governador-devera-lidar-com-as-reformas-das-pontes-da-capital
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/serie-os-desafios-de-sc-governador-devera-lidar-com-as-reformas-das-pontes-da-capital

