
 
18 de outubro de 2018 



Diário Catarinense (Capa e Meio Ambiente) e A Notícia (Contracapa) 

“Embarcação científica é lançada em SC” 
 

Embarcação científica é lançada em SC / Veleiro ECO / UFSC / Expedições 

Científicas Oceanográficas / Batizado / Vida marinha / Orestes Alarcon 

 

 



 

 

Notícias do Dia 
Cidade 

“Jornada da Inovação aponta novos caminhos” 
 

Jornada da Inovação aponta novos caminhos / Jornalismo / 1ª JIJ / Jornada 

de Inovação no Jornalismo / UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina 

/ Grupo Hipermídia e Linguagem/CNPQ / Núcleo de Estudos e Produção 

Hipermídia Aplicados ao Jornalismo / Nephi-Jor / Departamento de 

Jornalismo / Programa de Pós-Graduação em Jornalismo 

  

 



Diário Catarinense 

Viviane Bevilacqua 
“Caminhada silenciosa” 

 
Caminhada silenciosa / Escravidão / Tráfico de seres humanos / Caminhada 

pela Liberdade / A21 / Organização não Governamental / Ong / Estudante 

de Direito / UFSC / Giovana Gheller / Coordenadora da Caminhada 

 

 



Notícias do Dia 

Fabio Gadotti 
“Batismo no trapiche” 

 
Batismo no trapiche / UFSC / Pesquisas Científicas Oceanográficas / Veleiro 

ECO / Batizado 

 

 

 



Notícias do Dia 

Panorama 
“Conselho de infraestrutura” 

 
Conselho de infraestrutura / Universidade Federal de Santa Catarina / 

Conselho Estratégico para Infraestrutura de Transporte e Logística 

Catarinense 

 

 
 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

 

CLIPPING DIGITAL 
 
 

Custo com transporte em Santa Catarina é quase 30% maior do que 

a média nacional 

Custo com transporte em Santa Catarina é quase 30% maior do que 

a média nacional 

Custo com transporte em Santa Catarina é quase 30% maior do que 

a média nacional 

Custo com transporte em Santa Catarina é quase 30% maior do que 

a média nacional 

Custo com transporte em Santa Catarina é quase 30% maior do que 

a média nacional 

http://www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/geral/custo-com-transporte-em-santa-catarina-%C3%A9-quase-30-maior-do-que-a-m%C3%A9dia-nacional-1.2101771
http://www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/geral/custo-com-transporte-em-santa-catarina-%C3%A9-quase-30-maior-do-que-a-m%C3%A9dia-nacional-1.2101771
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/custo-com-transporte-em-santa-catarina-%C3%A9-quase-30-maior-do-que-a-m%C3%A9dia-nacional-1.2101753
http://www.jornalnortesul.com.br/geral/custo-com-transporte-em-santa-catarina-%C3%A9-quase-30-maior-do-que-a-m%C3%A9dia-nacional-1.2101753
http://www.adjorisc.com.br/jornais/diarioderiomafra/on-line/geral/custo-com-transporte-em-santa-catarina-%C3%A9-quase-30-maior-do-que-a-m%C3%A9dia-nacional-1.2101854
http://www.adjorisc.com.br/jornais/diarioderiomafra/on-line/geral/custo-com-transporte-em-santa-catarina-%C3%A9-quase-30-maior-do-que-a-m%C3%A9dia-nacional-1.2101854
http://www.jornalmetas.com.br/economia/economia-paisestado/custo-com-transporte-em-santa-catarina-%C3%A9-quase-30-maior-do-que-a-m%C3%A9dia-nacional-1.2101925
http://www.jornalmetas.com.br/economia/economia-paisestado/custo-com-transporte-em-santa-catarina-%C3%A9-quase-30-maior-do-que-a-m%C3%A9dia-nacional-1.2101925
http://www.adjorisc.com.br/jornais/gazetadovale/2.1091/custo-com-transporte-em-santa-catarina-%C3%A9-quase-30-maior-do-que-a-m%C3%A9dia-nacional-1.2101954
http://www.adjorisc.com.br/jornais/gazetadovale/2.1091/custo-com-transporte-em-santa-catarina-%C3%A9-quase-30-maior-do-que-a-m%C3%A9dia-nacional-1.2101954


Custo com transporte em SC é maior que a média 

Desabafo sobre uma agressão ou Clarice e a liberdade 

Novo Basquete Floripa começa neste fim de semana 

Ministério da Educação anuncia mais de R$ 5 milhões para 

Blumenau 

Bolsonaro criou "uma bolha de interesses conservadores e liberais" 

no sul do país, avalia sociólogo 

Dia do Egresso da Udesc terá palestras, homenagens e debates 

Guardiões da vida, médicos relatam amor a profissão 

Estúdio Blumenauense é convidado para 1º Encontro da Indústria 

CRIATIVA REGIÃO SUL 

http://www.folhadooeste.com.br/cidades/custo-com-transporte-em-sc-%C3%A9-maior-que-a-m%C3%A9dia-1.2101752
https://www.brasil247.com/pt/colunistas/geral/372509/Desabafo-sobre-uma-agress%C3%A3o-ou-Clarice-e-a-liberdade.htm
http://dc.clicrbs.com.br/sc/esportes/noticia/2018/10/novo-basquete-floripa-comeca-neste-fim-de-semana-10621499.html
https://omunicipioblumenau.com.br/ministerio-da-educacao-anuncia-mais-de-r-milhoes-para-blumenau/
https://omunicipioblumenau.com.br/ministerio-da-educacao-anuncia-mais-de-r-milhoes-para-blumenau/
http://br.rfi.fr/brasil/20181018-bolsonaro-criou-uma-bolha-de-interesses-conservadores-e-liberais-no-sul-do-pais-aval
http://br.rfi.fr/brasil/20181018-bolsonaro-criou-uma-bolha-de-interesses-conservadores-e-liberais-no-sul-do-pais-aval
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/mario-motta/dia-do-egresso-da-udesc-tera-palestras-homenagens-e-debates
https://www.canalicara.com/cotidiano/guardioes-da-vida-medicos-relatam-amor-a-profissao-40864.html
https://grupoodp.com.br/estudio-blumenauense-e-convidado-para-1o-encontro-da-industria-criativa-regiao-sul/
https://grupoodp.com.br/estudio-blumenauense-e-convidado-para-1o-encontro-da-industria-criativa-regiao-sul/

