
 
09 de outubro de 2018 



A Notícia 

Capa e Política 
“Confira o que esperar dos representantes de Joinville” 

 
Confira o que esperar dos representantes de Joinville / Câmara dos 

Deputados / Alesc / Assembleia Legislativa de Santa Catarina / Deputados 

Estaduais e Federais / Darci de Matos / PSD / Coronel Armando / PSL / 

Formado em Administração Pública / UFSC / Rodrigo Coelho / PSB / 

Fernando Krelling / MDB / Sargento Lima / Kennedy Nunes / Eleições 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Diário Catarinense e A Notícia 

Capa e Política 
“Fim da linha para os antigos medalhões” 

 
Fim da linha para os antigos medalhões / Eleições / Tiago Borges / 

Professor / Departamento de Sociologia e Ciência Política / UFSC / Câmara 

dos Deputados / Senado Federal / Waldir José Rampinelli / Departamento 

de História / Caciques políticos 

 

Diário Catarinense   

 

 

 

 

A Notícia 

 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 

 
 



Notícias do Dia 

Impar 
“Divulgada lista das marcas indicadas no Impar 2018” 

 
Divulgada lista das marcas indicadas no Impar 2018 / RICTV Record / 

Preferências do consumidor / UFSC 

    



Notícias do Dia 

Fabio Gadotti 
“Tubarão na Joaquina” 

 
Tubarão na Joaquina / UFSC / Metodologia de recolhimento  

 

 

 

 
Notícias do Dia 

Fabio Gadotti 
“Manual” 

 

Manual de Normas e Procedimentos para Compras e Contratação de 

Serviços / UFSC / Fapeu / Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão 

Universitária 

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 
 
 

Esperidião Amin, do PP, e Jorginho Mello, do PR, são eleitos para o 

Senado por SC 

Justiça autoriza mais 3 indiciados na Operação Ouvidos Moucos a 

retomarem trabalhos na UFSC 

Tubarão encontrado morto em praia de Florianópolis pode ser da 

espécie cacão mangona 

Lixo na praia e poluição de rios e mares: os desafios de 

Florianópolis para a temporada 

Os caciques da política catarinense e nacional que não conseguiram 

renovar o mandato 

Nem tudo foram flores no primeiro turno e o lulopetismo ensaia 

nova farsa eleitoral 

Almas gêmeas (Veja o Vídeo) 

Psiquiatra Jairo Bouer profere palestra em Cuiabá sobre 

consequências do uso de drogas 

São José: ex-aluna da Fundhas palestra sobre motivação e sonhos 

para adolescentes 

FME/T-Rex fatura a Liga SC Bronze 

Encontro municipal vai debater a atenção psicossocial em álcool e 

outras drogas 

ICMBio participa de evento de observação de aves 

http://www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/pol%C3%ADtica/ligeirinho-1.2100041
http://www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/pol%C3%ADtica/ligeirinho-1.2100041
https://www.globo.com/busca/click?q=UFSC&p=1&r=1539120759400&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2018%2F10%2F09%2Fjustica-autoriza-mais-3-indiciados-na-operacao-ouvidos-moucos-a-retomarem-trabalhos-na-ufsc.ghtml&key=93b6d9d324be25249da26558f924d856
https://www.globo.com/busca/click?q=UFSC&p=1&r=1539120759400&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2018%2F10%2F09%2Fjustica-autoriza-mais-3-indiciados-na-operacao-ouvidos-moucos-a-retomarem-trabalhos-na-ufsc.ghtml&key=93b6d9d324be25249da26558f924d856
https://www.globo.com/busca/click?q=UFSC&p=1&r=1539120759400&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2018%2F10%2F09%2Fjustica-autoriza-mais-3-indiciados-na-operacao-ouvidos-moucos-a-retomarem-trabalhos-na-ufsc.ghtml&key=93b6d9d324be25249da26558f924d856
https://www.globo.com/busca/click?q=UFSC&p=1&r=1539120759400&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2018%2F10%2F09%2Fjustica-autoriza-mais-3-indiciados-na-operacao-ouvidos-moucos-a-retomarem-trabalhos-na-ufsc.ghtml&key=93b6d9d324be25249da26558f924d856
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/fabio-gadotti/tubarao-encontrado-morto-em-praia-de-florianopolis-pode-ser-da-especie-cacao-mangona
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/fabio-gadotti/tubarao-encontrado-morto-em-praia-de-florianopolis-pode-ser-da-especie-cacao-mangona
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/10/lixo-na-praia-e-poluicao-de-rios-e-mares-os-desafios-de-florianopolis-para-a-temporada-10607631.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/10/lixo-na-praia-e-poluicao-de-rios-e-mares-os-desafios-de-florianopolis-para-a-temporada-10607631.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/10/os-caciques-da-politica-catarinense-e-nacional-que-nao-conseguiram-renovar-o-mandato-10607477.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/10/os-caciques-da-politica-catarinense-e-nacional-que-nao-conseguiram-renovar-o-mandato-10607477.html
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/11707/nem-tudo-foram-flores-no-primeiro-turno-e-o-lulopetismo-ensaia-nova-farsa-eleitoral
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/11707/nem-tudo-foram-flores-no-primeiro-turno-e-o-lulopetismo-ensaia-nova-farsa-eleitoral
https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/11713/almas-gemeas-veja-o-video
http://www.obomdanoticia.com.br/variedades/psiquiatra-jairo-bouer-profere-palestra-em-cuiaba-sobre-consequencias-do-uso-de-drogas/6928
http://www.obomdanoticia.com.br/variedades/psiquiatra-jairo-bouer-profere-palestra-em-cuiaba-sobre-consequencias-do-uso-de-drogas/6928
https://www.portalr3.com.br/2018/10/sao-jose-ex-aluna-da-fundhas-palestra-sobre-motivacao-e-sonhos-para-adolescentes/
https://www.portalr3.com.br/2018/10/sao-jose-ex-aluna-da-fundhas-palestra-sobre-motivacao-e-sonhos-para-adolescentes/
http://www.jornaldomediovale.com.br/on-line/esportes/fme-t-rex-fatura-a-liga-sc-bronze-1.2100087
https://jornalboavista.com.br/09102018encontro-municipal-vai-debater-a-atencao-psicossocial-em-alcool-e-outras-drogas
https://jornalboavista.com.br/09102018encontro-municipal-vai-debater-a-atencao-psicossocial-em-alcool-e-outras-drogas
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10010-icmbio-participa-de-evento-de-observacao-de-aves

