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Enfoque Popular 

Segurança 
“Araranguaense assume cargo de procurador geral do Estado” 

 
Araranguaense assume cargo de procurador geral do Estado / PGE-SC / 

Santa Catarina / Alisson de Bom de Souza / Curso de Direito / 

Universidade3 Federal de Santa Catarina / UFSC 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 



CLIPPING DIGITAL 

Justiça determina que União suspenda multa ao reitor da UFSC 

Justiça Federal determina que União suspenda multa ao reitor da 

UFSC 

Florianópolis sedia o lançamento da 7ª Vindima de Altitude 

Mais de 130 caravelas-portuguesas encalham em 1 km de praia em 
SC 

UFSC sedia pela segunda vez Global Women's Breakfest 

Resultado do 2º remanejamento – Vestibular UFSC 2020 

Recorde: Jornal O Município chega a 3 milhões de acessos em 
janeiro 

Previsão do tempo para os dias 11 e 12 de fevereiro de 2020 

Florianópolis sedia o lançamento da 7ª Vindima de Altitude 

Tecnologia contra o câncer 

Prefeituras de mais de 20 cidades de SC têm processos seletivos 
abertos; salários chegam a R$ 18 mil 

Profissional do HU premiado com trabalho sobre uso racional de 

antibióticos na Emergência 

Procurador-geral do estado traça metas para 2020 no primeiro dia 

da nova gestão 

Florianópolis sedia o lançamento da 7ª Vindima de Altitude 

Florianópolis sedia o lançamento da 7ª Vindima de Altitude 

Vagas abertas em Santa Catarina: prefeituras lançam processo 
seletivo com salário de R$18 mil 

Previsão do tempo para os dias 12 e 13 de fevereiro de 2020 

Curte astrologia? Curitiba recebe curso básico para quem é 
apaixonado por horóscopo 

Corpo de Bombeiros alerta sobre a presença de Dragões Azuis em 
praias de SC 

Jota Quest comemora 25 anos de carreira com turnê “Dias 

Melhores” 

‘Pablo Escobar Catarinense’: esquema de traficante revela influência 

de SC no tráfico de sintéticos no Brasil 

Los planes de la SISALRIL para mejorar los resultados de la salud 
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