
 
28 de novembro de 2019 



Notícias do Dia 

Cidade 
“Sete anos sem habite-se” 

 
Sete anos sem habite-se / Cepon / Centro de Pesquisas Oncológicas / Corpo 

de Bombeiros / Segurança / HU / Hospital Universitário Professor Polydoro 

Ernani de São Thiago    

 

 
 

 
 

 



Notícias do Dia 

Fabio Gadotti 
“Homenagem” 

 
Homenagem / Rodrigo de Haro / Hall da Reitoria / UFSC / Universidade 

Federal de Santa Catarina / Secretaria de Cultura e Arte / Consulado 

Honorário da França  

      

 

Enfoque Popular (28.11 - 01.12.2019) 
Geral 

“Em Araranguá, cresce casos de jovens com Sífilis e Aids” 
 

Em Araranguá, cresce casos de jovens com Sífilis e Aids / Doenças 

Sexualmente Transmissíveis / UFSC   

 
 
 

Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 
e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL  

 

Banda 'Caboclos Rebeldes' em Rio Negro 

Corredor que fraudou Meia Maratona utilizou carro ou moto em mais 

de 65% da prova  

Veja quais são as sugestões para resolver os problemas de trânsito 

na Grande Florianópolis 

20 filmes que foram destaque em 2019 

Depois de Palhoça, São José faz audiência pública sobre integração 

do transporte coletivo 

Mapa mostra a formação de engarrafamento e filas em Florianópolis 

Diversidade do Mercado de Trabalho 

Concurso da prefeitura de Porto Belo tem até 297 candidatos por 
vaga 

Moradores chegam a ficar cinco horas no trânsito na Grande 
Florianópolis 

Guru de Bolsonaro 

UFSC Araranguá terá novo bloco para cursos da saúde 

Ebserh anuncia Processo Seletivo com salários de até R$ 8,6 mil 

Processo Seletivo EBSERH – SC 

Mundial de Luta Contra a Aids visa a prevenção 

Catarinense dedica sua vida ao trabalho no Médicos Sem Fronteiras 

UFSC Araranguá terá novo bloco para cursos da saúde 

http://www.adjorisc.com.br/jornais/diarioderiomafra/on-line/geral/banda-caboclos-rebeldes-em-rio-negro-1.2185225
http://www.adjorisc.com.br/jornais/diarioderiomafra/on-line/geral/banda-caboclos-rebeldes-em-rio-negro-1.2185225
https://www.nsctotal.com.br/noticias/corredor-que-fraudou-meia-maratona-utilizou-carro-ou-moto-em-mais-de-65-da-prova
https://www.nsctotal.com.br/noticias/corredor-que-fraudou-meia-maratona-utilizou-carro-ou-moto-em-mais-de-65-da-prova
https://www.nsctotal.com.br/noticias/veja-quais-sao-as-sugestoes-para-resolver-os-problemas-de-transito-na-grande-florianopolis
https://www.nsctotal.com.br/noticias/veja-quais-sao-as-sugestoes-para-resolver-os-problemas-de-transito-na-grande-florianopolis
https://www.nsctotal.com.br/noticias/veja-quais-sao-as-sugestoes-para-resolver-os-problemas-de-transito-na-grande-florianopolis
https://www.nsctotal.com.br/noticias/veja-quais-sao-as-sugestoes-para-resolver-os-problemas-de-transito-na-grande-florianopolis
https://www.nsctotal.com.br/noticias/20-filmes-que-foram-destaque-em-2019
https://www.nsctotal.com.br/noticias/20-filmes-que-foram-destaque-em-2019
https://www.nsctotal.com.br/noticias/depois-de-palhoca-sao-jose-faz-audiencia-publica-sobre-integracao-do-transporte-coletivo
https://www.nsctotal.com.br/noticias/depois-de-palhoca-sao-jose-faz-audiencia-publica-sobre-integracao-do-transporte-coletivo
https://www.nsctotal.com.br/noticias/mapa-mostra-a-formacao-de-engarrafamento-e-filas-em-florianopolis
https://www.nsctotal.com.br/noticias/mapa-mostra-a-formacao-de-engarrafamento-e-filas-em-florianopolis
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/laine-valgas/diversidade-do-mercado-de-trabalho
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/laine-valgas/diversidade-do-mercado-de-trabalho
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/concurso-da-prefeitura-de-porto-belo-tem-ate-297-candidatos-por-vaga
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/concurso-da-prefeitura-de-porto-belo-tem-ate-297-candidatos-por-vaga
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/concurso-da-prefeitura-de-porto-belo-tem-ate-297-candidatos-por-vaga
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/concurso-da-prefeitura-de-porto-belo-tem-ate-297-candidatos-por-vaga
https://www.nsctotal.com.br/noticias/moradores-chegam-a-ficar-cinco-horas-no-transito-na-grande-florianopolis
https://www.nsctotal.com.br/noticias/moradores-chegam-a-ficar-cinco-horas-no-transito-na-grande-florianopolis
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/cacau-menezes/guru-de-bolsonaro
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/cacau-menezes/guru-de-bolsonaro
https://www.revistaw3.com.br/ararangua/2019/11/28/ufsc-ararangua-tera-novo-bloco-para-cursos-da-saude.html
https://www.pciconcursos.com.br/noticias/ebserh-anuncia-processo-seletivo-com-salarios-de-ate-8-6-mil
https://editalconcursosbrasil.com.br/concursos-abertos/sc/2019/11/concurso-ebserh-sc-2019/
https://www.uaaau.com.br/imprensa-livre/mundial-de-luta-contra-a-aids-visa-a-prevencao
https://ndmais.com.br/noticias/catarinense-dedica-sua-vida-ao-trabalho-no-medicos-sem-fronteiras/
https://www.revistaw3.com.br/ararangua/2019/11/28/ufsc-ararangua-tera-novo-bloco-para-cursos-da-saude.html

