
 
11 e 12 de agosto de 2018 



Diário Catarinense 

Esporte 
“Pista sintética” 

 
Pista sintética / Jogos Abertos de Santa Catarina / Pista de atletismo / 

Universidade Federal de Santa Catarina / Florianópolis / JASC 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Notícias do Dia 

Panorama 
“Troca de comando” 

 
Troca de comando / Eduardo Pinho / Federação das Indústrias de Santa 

Catarina / FIESC / Mario Cezar de Aguiar / Florianópolis / Gilberto Seleme / 

Glauco José Corte / Curso de Engenharia Civil / UFSC 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



Diário Catarinense e A Notícia 

Eleições 2018 
“Temos um estado invisível e ausente” 

 
Temos um estado invisível e ausente / Décio Lima / Candidato / Governo de 

Santa Catarina / Campus / Universidade Federal de Santa Catarina / Rua 

João Pessoa  
 

 
 



 
 
 



Diário Catarinense e A Notícia 

Eleições 2018 
“Nossa grande aliança é com a sociedade” 

 
Nossa grande aliança é com a sociedade / Candidato / Governo do Estado / 

Rogério Portanova / Coordenador de Gestão Ambiental / UFSC 

 
 

 



Diário Catarinense e A Notícia 

Caderno Nós 
“O perigo está no ar” 

 
O perigo está no ar / Poluição / Organização Mundial da Saúde / OMS / 

Brasil / Doenças / Conselho Nacional do Meio Ambiente / Conama / Santa 

Catarina / Instituto de Meio Ambiente / IMA / Laboratório de Controle da 
Qualidade do Ar / UFSC / Combustíveis / Instituto de Física da Universidade 

de São Paulo / Saúde pública / Paulo Saldiva / Simone Miraglia / 
Universidade Federal de São Paulo / Unifesp / Material particulado / Ozônio 

/ Dióxido de nitrogênio / Dióxido de Enxofre / Monóxido de carbono / 

Políticas públicas / Roger Pirath Rodrigues / Mobilidade urbana / Transporte 
público / Katia de Pinho Campos 

 



 

 



 
 



 
 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

 
 

11/08/2018 

Pós-graduandos questionam exigência de inglês para estudar em 

Portugal 

Novo presidente do FIESC: “O Brasil tem que passar por uma 

reengenharia” 

Florianópolis terá Núcleo de Educação Infantil para 120 crianças 

Poluição do ar: soluções dependem de políticas públicas 

 

12/08/2018 

Prazo para concurso da UFSC encerra hoje 

Diretor-geral da PF relata detalhes da prisão de Lula e da situação 

após suicídio do reitor da UFSC 

Diretor da PF esclarece entrevero com professores da UFSC, após 

suicídio de reitor 

Prazo para concurso da UFSC encerra hoje 

‘Moro exigiu que a gente cumprisse logo o mandado’ 

José Hamilton Ribeiro aponta importância do jornalista contra as 

fake news 

Escolas da rede municipal terão mais inovação tecnológica 

Impactos da nova Base Nacional de Educação serão debatidos na 

Unesc  

Hipopótamos de Pablo Escobar invadem rio na Colômbia 

‘Procedimento era soltar Lula’, afirma Galloro sobre dia em que 

Fraveto concedeu HC 

Caso do reitor Cancellier: Diretor da PF defende inquérito contra 

professores que protestam 

Nissan Leaf vai dar energia ao Brasil 

Nissan begins researching battery second life in Brazil 

https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/08/pos-graduandos-questionam-exigencia-de-ingles-para-estudar-em-portugal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/08/pos-graduandos-questionam-exigencia-de-ingles-para-estudar-em-portugal.shtml
https://notisul.com.br/geral/137983/novo-presidente-do-fiesc-o-brasil-tem-que-passar-por-uma-reengenharia
https://notisul.com.br/geral/137983/novo-presidente-do-fiesc-o-brasil-tem-que-passar-por-uma-reengenharia
https://ocp.news/geral/florianopolis-tera-nucleo-de-educacao-infantil-para-120-criancas
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/poluicao-do-ar-solucoes-dependem-de-politicas-publicas-10535084.html
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1206/prazo-para-concurso-da-ufsc-encerra-hoje-1.2087071
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/diretor-geral-da-pf-relata-detalhes-da-prisao-de-lula-e-da-situacao-apos-suicidio-do-reitor-da-ufsc-10535564.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/diretor-geral-da-pf-relata-detalhes-da-prisao-de-lula-e-da-situacao-apos-suicidio-do-reitor-da-ufsc-10535564.html
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/11005/diretor-da-pf-esclarece-entrevero-com-professores-da-ufsc-apos-suicidio-de-reitor
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/11005/diretor-da-pf-esclarece-entrevero-com-professores-da-ufsc-apos-suicidio-de-reitor
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1206/prazo-para-concurso-da-ufsc-encerra-hoje-1.2087071
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,moro-exigiu-que-a-gente-cumprisse-logo-o-mandado,70002444606
http://www.floripanews.com.br/noticia/17371-jose-hamilton-ribeiro-aponta-importancia-do-jornalista-contra-as-fake-news
http://www.floripanews.com.br/noticia/17371-jose-hamilton-ribeiro-aponta-importancia-do-jornalista-contra-as-fake-news
http://www.jdv.com.br/noticia/9507/escolas-da-rede-municipal-terao-mais-inovacao-tecnologica
https://sulnoticias.com/destaques/impactos-da-nova-base-nacional-de-educacao-serao-debatidos-na-unesc/
https://sulnoticias.com/destaques/impactos-da-nova-base-nacional-de-educacao-serao-debatidos-na-unesc/
https://noticias.r7.com/internacional/hipopotamos-de-pablo-escobar-invadem-rio-na-colombia-12082018
https://jornalggn.com.br/noticia/%E2%80%98procedimento-era-soltar-lula%E2%80%99-afirma-galloro-sobre-dia-em-que-fraveto-concedeu-hc
https://jornalggn.com.br/noticia/%E2%80%98procedimento-era-soltar-lula%E2%80%99-afirma-galloro-sobre-dia-em-que-fraveto-concedeu-hc
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/caso-do-reitor-cancellier-diretor-da-pf-defende-inquerito-contra-professores-que-protestam/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/caso-do-reitor-cancellier-diretor-da-pf-defende-inquerito-contra-professores-que-protestam/
https://www.motor24.pt/motores/ecologia/nissan-leaf-vai-dar-energia-ao-brasil/
https://www.electrive.com/2018/08/12/nissan-begins-researching-battery-second-life-in-brazil/


"O Brasil tem que passar por uma reengenharia" 

Histórias que eu gosto de contar: novo livro infantil de Cléo Busatto 
aborda narrativas populares 

https://ocp.news/colunista/andrea-leonora/o-brasil-tem-que-passar-por-uma-reengenharia
https://paranashop.com.br/2018/08/historias-que-eu-gosto-de-contar-novo-livro-infantil-de-cleo-busatto-aborda-narrativas-populares/
https://paranashop.com.br/2018/08/historias-que-eu-gosto-de-contar-novo-livro-infantil-de-cleo-busatto-aborda-narrativas-populares/

