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Notícias do Dia 

Editorial 
“Além da faixa exclusiva” 

 
Além da faixa exclusiva / Mobilidade Urbana / Ônibus / Via Expressa / 

Labtrans / UFSC / Transporte coletivo / Região Metropolitana 

 



Notícias do Dia 

Fabio Gadotti 
“Trégua” 

 
Trégua / Ubaldo Cesar Balthazar / Reitor / UFSC / Wagner Rosário / Ministro 

da Transparência e Controladoria-Geral da União / Arquivamento / 

Processos Administrativos Disciplinares / Vice-Reitora / Membros do 

Conselho Universitário / CGU / Corregedor / Rodolfo Hickel do Prado 

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

 

 

CLIPPING DIGITAL 

 

Estudante surdo batalha para ter um intérprete nas aulas 

da UFSC 

Proliferação de espécie invasora de mexilhão afeta 

hidrelétricas 

Trânsito: confira os percursos do Ironman 70.3 Florianópolis, 

neste domingo 

Nissan e Unicamp se unem para acelerar carro elétrico 

abastecido com etanol 

Cinco shows para curtir em Florianópolis em maio e junho 

Catarinense na ONU 

https://www.nsctotal.com.br/noticias/estudante-surdo-batalha-para-ter-um-interprete-nas-aulas-da-ufsc
https://www.nsctotal.com.br/noticias/estudante-surdo-batalha-para-ter-um-interprete-nas-aulas-da-ufsc
https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/04/26/proliferacao-de-especie-invasora-de-mexilhao-afeta-hidreletricas.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/04/26/proliferacao-de-especie-invasora-de-mexilhao-afeta-hidreletricas.ghtml
https://www.nsctotal.com.br/noticias/transito-confira-os-percursos-do-ironman-703-florianopolis-neste-domingo
https://www.nsctotal.com.br/noticias/transito-confira-os-percursos-do-ironman-703-florianopolis-neste-domingo
https://carros.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/26/nissan-e-unicamp-se-unem-para-acelerar-carro-eletrico-abastecido-com-etanol.htm
https://carros.uol.com.br/noticias/redacao/2019/04/26/nissan-e-unicamp-se-unem-para-acelerar-carro-eletrico-abastecido-com-etanol.htm
https://ocp.news/entretenimento/cinco-shows-para-curtir-em-florianopolis-em-maio-e-junho
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/fernanda-nasser/catarinense-na-onu


Economia Circular será tema do próximo Talks promovido pelo 

SCMC 

Passagens subterrâneas de terminais de ônibus recebem 

intervenções artísticas em Curitiba 

Além da faixa exclusiva 

UFSC inicia novo Processo Seletivo 

Escola de SC coloca bilhete nas redes sociais e gera debate: 

"Nota baixa não tira talento" 

Lula diz que perseguição matou Marisa e que coloca seu ódio 

em canto escondido 

Congresso de Direito vai reunir grandes nomes jurídicos do 

Brasil na UFSC 

UFSC abre inscrições para vestibular de inverno no dia 29 de 

abril 

Especialista defende infraestrutura de transportes na volta do 

crescimento do Brasil 

“Esculturas oceânicas em miniatura” dão prêmio de fotografia 

a cientista da USP 

Safeeds apresenta dois novos gerentes 

Sem incentivos, cães-guias ainda não se popularizaram no 

Brasil 

IFSC abre inscrição para cursos técnicos integrados 

Feesc promove aproximação entre academia empresas 

https://grupoodp.com.br/economia-circular-sera-tema-do-proximo-talks-promovido-pelo-scmc/
https://grupoodp.com.br/economia-circular-sera-tema-do-proximo-talks-promovido-pelo-scmc/
https://paranaportal.uol.com.br/sem-categoria/passagens-subterraneas-de-terminais-de-onibus-recebem-intervencoes-artisticas-em-curitiba/
https://paranaportal.uol.com.br/sem-categoria/passagens-subterraneas-de-terminais-de-onibus-recebem-intervencoes-artisticas-em-curitiba/
https://ndmais.com.br/opiniao/editorial/alem-da-faixa-exclusiva/
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ufsc-inicia-novo-processo-seletivo
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/04/26/escola-de-sc-coloca-bilhete-nas-redes-sociais-e-gera-debate-nota-baixa-nao-tira-talento.ghtml
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/04/26/escola-de-sc-coloca-bilhete-nas-redes-sociais-e-gera-debate-nota-baixa-nao-tira-talento.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/04/lula-diz-que-perseguicao-matou-marisa-e-que-coloca-seu-odio-em-canto-escondido.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/04/lula-diz-que-perseguicao-matou-marisa-e-que-coloca-seu-odio-em-canto-escondido.shtml
https://www.correiosc.com.br/congresso-de-direito-vai-reunir-grandes-nomes-juridicos-do-brasil-na-ufsc/
https://www.correiosc.com.br/congresso-de-direito-vai-reunir-grandes-nomes-juridicos-do-brasil-na-ufsc/
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-abre-inscricoes-para-vestibular-de-inverno-no-dia-29-de-abril
https://www.nsctotal.com.br/noticias/ufsc-abre-inscricoes-para-vestibular-de-inverno-no-dia-29-de-abril
https://amazonas1.com.br/manaus/especialista-defende-infraestrutura-de-transportes-na-volta-do-crescimento-do-brasil/
https://amazonas1.com.br/manaus/especialista-defende-infraestrutura-de-transportes-na-volta-do-crescimento-do-brasil/
https://jornal.usp.br/ciencias/esculturas-oceanicas-em-miniatura-dao-premio-de-fotografia-a-cientista-da-usp/
https://jornal.usp.br/ciencias/esculturas-oceanicas-em-miniatura-dao-premio-de-fotografia-a-cientista-da-usp/
https://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/safeeds-apresenta-dois-novos-gerentes/20190426-141250-F297
http://www.atualizabahia.com.br/sem-incentivos-caes-guias-ainda-nao-se-popularizaram-no-brasil/
http://www.atualizabahia.com.br/sem-incentivos-caes-guias-ainda-nao-se-popularizaram-no-brasil/
http://www.jornalmetas.com.br/geral/ifsc-abre-inscri%C3%A7%C3%A3o-para-cursos-t%C3%A9cnicos-integrados-1.2138137
http://asemanacuritibanos.com.br/not%C3%ADcias/2.1200/feesc-promove-aproxima%C3%A7%C3%A3o-entre-academia-empresas-1.2138112

