
 
30 de agosto de 2018 



Notícias do Dia 

Cidade 
“Juíza que prendeu Cancellier vai analisar denúncia contra reitor” 

 
Juíza que prendeu Cancellier vai analisar denúncia contra reitor / Luiz Carlos 

Cancellier de Olivo / Janaína Cassol Machado / MPF / Ministério Público 

Federal / UFSC / Ubaldo Cesar Balthazar / Chefe de Gabinete da Reitoria / 
Áureo Mafra de Moraes / Honra funcional / Erika Mialik Marena / Polícia 

Federal / Justiça Federal / Operação Ouvidos Moucos / PF / Desvio de 
verbas / Bilhete / Suicídio / TV UFSC / Aniversário / Morte / André Bertuol / 

Salise Sanchotene / Habeas corpus 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Diário Catarinense e A Notícia 

Moacir Pereira 
“Agressão / As dívidas” 

 
Agressão / As dívidas / Rogério Portanova / Universidade Federal de Santa 

Catarina / Prisão / Reitor / Luiz Carlos Cancellier de Olivo / Denúncia / 

Ministério Público Federal / Ubaldo Cesar Balthazar / Áureo Mafra de Moraes 
/ UFSC / OAB-SC 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



Diário Catarinense 

Ânderson Silva 
“Ouvidos Moucos / Apuração” 

 
Ouvidos Moucos / Apuração / Reitor / Universidade Federal de Santa 

Catarina / UFSC / Ubaldo Cesar Balthazar / Operação Ouvidos Moucos / 

Áureo Mafra de Moraes / Chefe de Gabinete da Reitoria / Controladoria-
Geral da União / CGU 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Diário Catarinense 

Geral 
“População cai em 43% das cidades” 

 
População cai em 43% das cidades / IBGE / Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística / Habitantes / Êxodo / Professora / Adriana Marques Rossetto / 

UFSC / Departamento de Arquitetura e Urbanismo 
 

 
 

 



Notícias do Dia 

Cidade 
“Imprudência na Gustavo Richard” 

 
Imprudência na Gustavo Richard / Acidente / Trânsito / Morte / GMF / 
Guarda Municipal de Florianópolis / Secretária de Segurança Pública da 

Capital / Maryanne Mattos / Passarela de pedestres / Estudante / Curso de 
Ciências Políticas / UFSC / Ynti Alan Teixeira Tischler / Stefany Jeworowsky 

/ Deise Leôncio Borges dos Santos / Moisés da Silva Rosa / Polícia Militar / 
IML / Instituto Médico Legal 

 

 

 
 

 
 



Notícias do Dia 

Panorama 
“Móveis com conforto e excelência” 

 
Móveis com conforto e excelência / Formus / Cláudia Silvestre / Curso de 

Arquitetura / UFSC 

 

 
 
 

 
 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 
 

UFSC emite nota de pesar pela morte de estudante em acidente no 

Centro de Florianópolis 

Pesquisadores da UFSC desenvolvem sorvete que ajuda a diminuir 

os efeitos colaterais da quimioterapia 

Curso de Engenharia Elétrica apresenta pesquisas no Congresso 

Brasileiro de Eletromagnetismo 

Pesquisadores desenvolvem sorvete para pacientes na quimiotera 

Recepção aos estudantes abre a 2ª Feira das Profissões 

Esqueleto pré-histórico encontrado em Florianópolis será levado 

para a UFSC 

Ciro Gomes usa de tática arriscada ao atacar Bolsonaro e seus 

eleitores 

Possível ossada humana pré-histórica é encontrada em obra do 

elevado do Rio Tavares  

Série mostra o que pensam os candidatos ao Senado 

Circuito Brasileiro feminino terá a 1ª etapa em Santa Catarina 

AMcom promove mudanças em diretorias 

Os Goiabeiras: a música como inclusão social em Florianópolis 

Ossada de indígena de 3 mil anos é encontrada em Florianópolis 

Juíza vê 'liberdade de expressão' e rejeita denúncia contra reitor e 

chefe de gabinete da UFSC 

Juíza rejeita denúncia contra professores da UFSC por ofensa contra 

delegada 

Justiça rejeita denúncia do MPF contra reitor e chefe de gabinete da 

reitoria da UFSC 

Justiça rejeita denúncia contra reitor e chefe de gabinete da UFSC 

por injúria a delegada 

Justiça rejeita denúncia contra reitor e chefe de gabinete da UFSC 

por injúria a delegada da PF 

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/08/ufsc-emite-nota-de-pesar-pela-morte-de-estudante-em-acidente-no-centro-de-florianopolis-10552417.html
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/08/ufsc-emite-nota-de-pesar-pela-morte-de-estudante-em-acidente-no-centro-de-florianopolis-10552417.html
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1535671540552&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2018%2F08%2F30%2Fpesquisadores-da-ufsc-desenvolvem-sorvete-que-ajuda-a-diminuir-os-efeitos-colaterais-da-quimioterapia.ghtml&key=137056cd8646b89a18c87eb60f78b278
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=1&r=1535671540552&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2018%2F08%2F30%2Fpesquisadores-da-ufsc-desenvolvem-sorvete-que-ajuda-a-diminuir-os-efeitos-colaterais-da-quimioterapia.ghtml&key=137056cd8646b89a18c87eb60f78b278
http://www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/geral/curso-de-engenharia-el%C3%A9trica-apresenta-pesquisas-no-congresso-brasileiro-de-eletromagnetismo-1.2091230
http://www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/geral/curso-de-engenharia-el%C3%A9trica-apresenta-pesquisas-no-congresso-brasileiro-de-eletromagnetismo-1.2091230
https://globoplay.globo.com/v/6983982/programa/
http://jornalamorim.com.br/geral/recep%C3%A7%C3%A3o-aos-estudantes-abre-a-2%C2%AA-feira-das-profiss%C3%B5es-1.2091220
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/esqueleto-pre-historico-encontrado-em-florianopolis-sera-levado-para-a-ufsc-10552409.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/esqueleto-pre-historico-encontrado-em-florianopolis-sera-levado-para-a-ufsc-10552409.html
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2018/08/30/interna_politica,761424/ciro-gomes-usa-de-tatica-arriscada-ao-atacar-bolsonaro-e-seus-eleitore.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2018/08/30/interna_politica,761424/ciro-gomes-usa-de-tatica-arriscada-ao-atacar-bolsonaro-e-seus-eleitore.shtml
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/possivel-ossada-humana-pre-historica-e-encontrada-em-obra-do-elevado-do-rio-tavares
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/possivel-ossada-humana-pre-historica-e-encontrada-em-obra-do-elevado-do-rio-tavares
https://ocp.news/colunista/patricia-colunista/serie-mostra-o-que-pensam-os-candidatos-ao-senado
https://www.olimpiadatododia.com.br/rubgy/89262-circuito-brasileiro-de-regby-sevens-feminino/
http://surgiu.com.br/2018/08/30/amcom-promove-mudancas-em-diretorias/
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/08/os-goiabeiras-a-musica-como-inclusao-social-em-florianopolis-10552120.html
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,ossada-de-indigena-de-tres-mil-anos-e-encontrada-em-florianopolis,70002481069
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,ossada-de-indigena-de-tres-mil-anos-e-encontrada-em-florianopolis,70002481069
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juiza-ve-liberdade-de-expressao-e-rejeita-denuncia-contra-reitor-e-chefe-de-gabinete-da-ufsc/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/juiza-ve-liberdade-de-expressao-e-rejeita-denuncia-contra-reitor-e-chefe-de-gabinete-da-ufsc/
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=3&r=1535753725785&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fbrasil%2Fjuiza-rejeita-denuncia-contra-professores-da-ufsc-por-ofensa-contra-delegada-23025757&key=911b70af058dd3aee329b05e879f8d66
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=3&r=1535753725785&u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Fbrasil%2Fjuiza-rejeita-denuncia-contra-professores-da-ufsc-por-ofensa-contra-delegada-23025757&key=911b70af058dd3aee329b05e879f8d66
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=5&r=1535753725792&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F6985929%2F&key=69179b551a780cba9799e1629e2ce5c9
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=5&r=1535753725792&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F6985929%2F&key=69179b551a780cba9799e1629e2ce5c9
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=7&r=1535753725802&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F6985602%2F&key=f979d31bf0f5de8f438071950589b0e6
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=7&r=1535753725802&u=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F6985602%2F&key=f979d31bf0f5de8f438071950589b0e6
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=6&r=1535753725798&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2018%2F08%2F30%2Fjustica-rejeita-denuncia-contra-reitor-e-chefe-de-gabinete-da-ufsc-por-injuria-a-delegada-da-pf.ghtml&key=1ce0ab9a9a07e35eea21fccdf27595ea
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=6&r=1535753725798&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2018%2F08%2F30%2Fjustica-rejeita-denuncia-contra-reitor-e-chefe-de-gabinete-da-ufsc-por-injuria-a-delegada-da-pf.ghtml&key=1ce0ab9a9a07e35eea21fccdf27595ea


Pesquisadores da UFSC desenvolvem sorvete que ajuda a diminuir 

os efeitos colaterais da quimioterapia 

"Eu esperava um pouco de serenidade dos magistrados", diz reitor 

da UFSC após rejeição de denúncia 

Justiça rejeita denúncia contra reitor e chefe de gabinete da UFSC 

Justiça determina que processo contra reitor da UFSC mude para 

contravenção penal 

Justiça rejeita denúncia contra reitor e chefe de gabinete da UFSC 

por injúria a delegada da PF 

Curso de fisioterapia da UFSC realiza projeto em parceria com a 

secretaria de saúde 

Juíza rejeita denúncia contra reitor e chefe de gabinete da UFSC 

Sorvete para pacientes em tratamento de câncer é testado no HU da 

UFSC em Florianópolis 

Esqueleto pré-histórico encontrado em Florianópolis pode ter 3 mil  

anos, segundo arqueólogo 

Setembro Verde: mais de cinco mil pacientes aguardam para 

realizar colonoscopia em SC 

Filhote de baleia-franca encalha em Jaguaruna 

Denúncia contra reitor e assessor da UFSC é rejeitada pela Justiça 

"Sem transporte público eficiente, somos reféns das pontes", 

analisa especialista 

Juíza vê 'liberdade de expressão' e rejeita denúncia contra reitor da 

UFSC 

Justiça rejeita denúncia contra reitor e chefe de gabinete da UFSC 

Desperdício 

https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=8&r=1535753725808&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2018%2F08%2F30%2Fpesquisadores-da-ufsc-desenvolvem-sorvete-que-ajuda-a-diminuir-os-efeitos-colaterais-da-quimioterapia.ghtml&key=bfacdf1d20f20b7f3155b9faa00df764
https://www.globo.com/busca/click?q=ufsc&p=8&r=1535753725808&u=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fsc%2Fsanta-catarina%2Fnoticia%2F2018%2F08%2F30%2Fpesquisadores-da-ufsc-desenvolvem-sorvete-que-ajuda-a-diminuir-os-efeitos-colaterais-da-quimioterapia.ghtml&key=bfacdf1d20f20b7f3155b9faa00df764
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/eu-esperava-um-pouco-de-serenidade-dos-magistrados-diz-reitor-da-ufsc-apos-rejeicao-de-denuncia-10552881.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/eu-esperava-um-pouco-de-serenidade-dos-magistrados-diz-reitor-da-ufsc-apos-rejeicao-de-denuncia-10552881.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/justica-rejeita-denuncia-contra-reitor-e-chefe-de-gabinete-da-ufsc-10552837.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/justica-determina-que-processo-contra-reitor-da-ufsc-mude-para-contravencao-penal-10552719.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/justica-determina-que-processo-contra-reitor-da-ufsc-mude-para-contravencao-penal-10552719.html
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/justi%C3%A7a-rejeita-den%C3%BAncia-contra-reitor-e-chefe-de-gabinete-da-ufsc-por-inj%C3%BAria-a-delegada-da-pf-1.2091422
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/justi%C3%A7a-rejeita-den%C3%BAncia-contra-reitor-e-chefe-de-gabinete-da-ufsc-por-inj%C3%BAria-a-delegada-da-pf-1.2091422
http://www.jornalnortesul.com.br/educa%C3%A7%C3%A3o/curso-de-fisioterapia-da-ufsc-realiza-projeto-em-parceria-com-a-secretaria-de-sa%C3%BAde-1.2091340
http://www.jornalnortesul.com.br/educa%C3%A7%C3%A3o/curso-de-fisioterapia-da-ufsc-realiza-projeto-em-parceria-com-a-secretaria-de-sa%C3%BAde-1.2091340
https://www.revistaforum.com.br/juiza-rejeita-denuncia-contra-reitor-e-chefe-de-gabinete-da-ufsc/
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/sorvete-para-pacientes-em-tratamento-de-cancer-e-testado-no-hu-da-ufsc-em-florianopolis
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/sorvete-para-pacientes-em-tratamento-de-cancer-e-testado-no-hu-da-ufsc-em-florianopolis
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/08/30/esqueleto-pre-historico-encontrado-em-florianopolis-pode-ter-3-mil-anos-segundo-arqueologo.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2018/08/30/esqueleto-pre-historico-encontrado-em-florianopolis-pode-ter-3-mil-anos-segundo-arqueologo.ghtml
https://www.terra.com.br/noticias/dino/setembro-verde-mais-de-cinco-mil-pacientes-aguardam-para-realizar-colonoscopia-em-sc,9b9989eb8c0f42885dc76f50115eba7cg31pkjve.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/setembro-verde-mais-de-cinco-mil-pacientes-aguardam-para-realizar-colonoscopia-em-sc,9b9989eb8c0f42885dc76f50115eba7cg31pkjve.html
http://www.engeplus.com.br/noticia/geral/2018/filhote-de-baleia-franca-encalha-em-jaguaruna
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/moacir-pereira/justica-federal-rejeita-denuncia-contra-reitor-da-ufsc
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/sem-transporte-publico-eficiente-somos-refens-das-pontes-analisa-especialista-10552751.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/08/sem-transporte-publico-eficiente-somos-refens-das-pontes-analisa-especialista-10552751.html
http://www.jb.com.br/_conteudo/pais/2018/08/2127-juiza-ve-liberdade-de-expressao-e-rejeita-denuncia-contra-reitor-da-ufsc.html
http://www.jb.com.br/_conteudo/pais/2018/08/2127-juiza-ve-liberdade-de-expressao-e-rejeita-denuncia-contra-reitor-da-ufsc.html
http://www.jb.com.br/_conteudo/pais/2018/08/2134-justica-rejeita-denuncia-contra-reitor-e-chefe-de-gabinete-da-ufsc.html
http://folhadovale.com.br/edicao-31-08-18/

