
 
24 de agosto de 2018 



Diário Catarinense 

Estela Benetti 
“Startup ajuda agricultores” 

 
Startup ajuda agricultores / UFSC / Manejebem / Florianópolis / Fitcom / 

Caroline Luiz / Juliana Mattana / Juliani Lemos 

 
 

 
 
 
 

 
 



Diário Catarinense 

Cacau Menezes 
 

 
Carlos Trilha / Show / Floripa / Moogbeat – Nação Zumbi para Minimoog / 

Teatro da UFSC 

 
 
 

 
Notícias do Dia 
Capa / Cidade 

“Violência deu lugar à calmaria” 
 

Violência deu lugar à calmaria / Prefeitura Municipal de Florianópolis / 
Ministério Público de Santa Catarina / MP-SC / Bares / Rua Deputado 
Antônio Edu Vieira / Pantanal / UFSC / Universidade Federal de Santa 

Catarina / Polícia Militar / Polícia Civil / Guarda Municipal / Consegs / 
Conselhos de Segurança / Daniel Paladino 

 

 



 
 

 



Enfoque Popular 

Geral 
“Turvo de prepara para a 2ª edição da Feira das Profissões” 

 
Turvo de prepara para a 2ª edição da Feira das Profissões  / Professor 

Pachecão / Secretaria Municipal de Educação / Mercado de Trabalho / Unesc 

/ Satc / Unisul / Esucri / FVA / IFSC / UFSC 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Enfoque Popular 

Geral 
“Base de Observação do Oceano e Atmosfera será inaugurada neste 

sábado” 
 

Base de Observação do Oceano e Atmosfera será inaugurada neste sábado  

/ Processos meteorológicos e oceanográficos / Clima / Recursos energéticos 

renováveis / BOOA / Plataforma de Pesca Entremares / Balneário Arroio do 

Silva / CNPq / Programa de Pós-Graduação em Oceanografia /  / PPG 

Oceanografia / Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade / 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica / EPAGRI / CIRAM / 

Instituto Federal de Santa Catarina / IFSC 

 

 



Enfoque Popular 

Geral 
“Projetos inovadores são apresentados aos municípios” 

 
Projetos inovadores são apresentados aos municípios / Araranguá / Mauro 

Passos / Instituto de Desenvolvimento de Energia Alternativa na América 

Latina / Instituto Ideal / Projeto Municípios Solares / UFSC / Jair Toreti 

 

 

 
 



Enfoque Popular 

Segurança 
“Em pizzaria, delegado impede sequestro de mulher” 

 
Em pizzaria, delegado impede sequestro de mulher / Araranguá / Ulisses 

Gabriel / Delegado de Polícia / Polícia Militar / Campus Araranguá / UFSC / 

12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

 

 

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

 

 



CLIPPING DIGITAL 
 
 
 

Shows nacionais, exposições e atividades culturais: veja a agenda 

cultural do fim de semana em SC 

Apicultores de Santa Catarina recebem qualificação 

Agentes de saúde em atualização 

MPF denuncia reitor e chefe de gabinete da UFSC por suposta ofensa 

à delegada da PF 

Perseguição contra UFSC continua e MPF denuncia reitor e chefe de 

gabinete 

MPF de SC denuncia professores por faixa que criticava delegada... 

Procuradoria denuncia professores da UFSC após evento com 

críticas à PF 

MPF denuncia reitor da UFSC por ‘ofensa’ a delegada da PF 

MPF denuncia reitor e chefe de gabinete da UFSC por injúria contra 

delegada da PF 

MPF denuncia reitor e chefe de gabinete da UFSC por injúria contra 

delegada da PF 

“Moogbeat”: tecladista recria músicas da Nação Zumbi usando 

apenas um Minimoog 

Balneário Arroio do Silva: Plataforma contará com base de 

observação 

Dia internacional do folclore tem programação cultural gratuita em 

Florianópolis 

UNIARP realiza o 1º Seminário de Arquitetura e Urbanismo 

Estudantes da Unila fazem ato por consulta pública paritária para a 

reitoria 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/08/24/shows-nacionais-exposicoes-e-atividades-culturais-veja-a-agenda-cultural-do-fim-de-semana-em-sc.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/08/24/shows-nacionais-exposicoes-e-atividades-culturais-veja-a-agenda-cultural-do-fim-de-semana-em-sc.ghtml
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/apicultores-de-santa-catarina-recebem-qualifica%C3%A7%C3%A3o-1.2089964
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/agentes-de-sa%C3%BAde-em-atualiza%C3%A7%C3%A3o-1.2089879
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/mpf-denuncia-reitor-e-chefe-de-gabinete-da-ufsc-por-suposta-ofensa-a-delegada-da-pf-10548303.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/mpf-denuncia-reitor-e-chefe-de-gabinete-da-ufsc-por-suposta-ofensa-a-delegada-da-pf-10548303.html
https://www.revistaforum.com.br/perseguicao-contra-ufsc-continua-e-mpf-denuncia-reitor-e-chefe-de-gabinete/
https://www.revistaforum.com.br/perseguicao-contra-ufsc-continua-e-mpf-denuncia-reitor-e-chefe-de-gabinete/
http://oglobo.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1535417640254&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fbrasil%2Fmpf-de-sc-denuncia-professores-por-faixa-que-criticava-delegada-da-pf-23009839&t=informacional&d=false&f=false&ss=&o=&cat=&key=11116551b98282fc3c81edb73b091bb0
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/procuradoria-denuncia-professores-da-ufsc-apos-evento-com-criticas-a-pf.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/08/procuradoria-denuncia-professores-da-ufsc-apos-evento-com-criticas-a-pf.shtml
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/mpf-denuncia-reitor-da-ufsc-por-ofensa-a-delegada-da-pf/
https://www.globo.com/busca/click?abTestId=63fa255a-cad4-428d-8ccc-3252ed594bf2&abAlternative=bg-alternative-smooth&q=ufsc&p=8&r=1535417986530&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F6971934%2F&abExperiment=bg-gcom-decaimento-quadrado&key=80635f57d9fb3f77675c608124d2c088
https://www.globo.com/busca/click?abTestId=63fa255a-cad4-428d-8ccc-3252ed594bf2&abAlternative=bg-alternative-smooth&q=ufsc&p=8&r=1535417986530&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F6971934%2F&abExperiment=bg-gcom-decaimento-quadrado&key=80635f57d9fb3f77675c608124d2c088
http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2018/08/24/tecladista-nacao-zumbi-minimoog/
http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2018/08/24/tecladista-nacao-zumbi-minimoog/
https://dnsul.com/2018/geral/balneario-arroio-do-silva-plataforma-contara-com-base-de-observacao/
https://dnsul.com/2018/geral/balneario-arroio-do-silva-plataforma-contara-com-base-de-observacao/
https://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=44447
https://www.portaldailha.com.br/noticias/lernoticia.php?id=44447
http://jmais.com.br/uniarp-realiza-o-1o-seminario-de-arquitetura-e-urbanismo/
https://www.h2foz.com.br/noticia/estudantes-da-unila-fazem-ato-por-consulta-publica-paritaria-para-a-reitoria
https://www.h2foz.com.br/noticia/estudantes-da-unila-fazem-ato-por-consulta-publica-paritaria-para-a-reitoria

