
 
24, 25 e 26 de janeiro de 2015 



Diário Catarinense (24/01) 

Notícias 

“Reparos menores são mais factíveis” 

Entrevista / Professor da UFSC / Roberto de Oliveira / Deterioração das 

pontes / Colombo Salles / Pedro Ivo Campos / Deinfra / Fissuras no 

concreto / Grande reforma / Pequenos e constantes reparos   

 



Notícias do Dia (24 e 25/01) 

Economia 

“Estado é destaque no emprego” 

Emprego / 53.887 novos postos de trabalho / Ministro do Trabalho / Manoel 

Dias / Geração de emprego / Caged / Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados / UnB / Universidade de Brasília / Universidade do 

Trabalhador / Cursos à distância de qualificação profissional / Convênio com 

a UFSC / Pronatec / Novo seguro-desemprego / Ajustes / Ministro da 

Fazenda / Joaquim Levy   

 

 



Notícias do Dia (24 e 25/01) 

Cidade 

“Protesto reúne 200 pessoas” 

Protesto / Terceiro ato / MPL / Movimento Passe Livre / Catracaço / 

Consórcio Fênix / Aumento na passagem / UFSC / Diretor do CFH / Centro 

de Filosofia e Ciências Humanas / Paulo Pinheiro Machado / Retorno às 

aulas/ Crescimento do movimento  

 

 

 

 



Notícias do Dia (24 e 25/01) 

Ambiente 

“Viagem ao último oásis urbano” 

Córrego Grande / Poção / Ao lado da UFSC / Cachoeira / Rio / Fontes / Mata 

Atlântica / Manancial / Bacia hidrográfica do Itacorubi / Oásis / APP / Área 

de Preservação Permanente / Parque Municipal do Maciço da Costeira / 

Transformações ambientais e sociais do Pantanal e outros bairros do 

entorno / Trilha / Projeto do Parque linear no entorno do manancial do 

Poção / Parceria entre os cursos de Arquitetura, Geografia e Engenharia 

Sanitária e a Associação dos moradores do Sertão do Córrego Grande / 

Amosc  

 



 

 

 

 

 



Notícias do Dia (26/01) 

Esportes 

“Ilhas de rivalidade” 

Futebol / UFSC / Campeonato Catarinense / Rivalidade / Figueirense / Avaí/ 

Chapecoense / Joinville / Criciúma / Provocações / Tocaias / Batalhas fora 

do estádio / Torcidas organizadas / Paulo do Canto Capela / Professor da 

UFSC / Relações entre futebol e cultura popular   

 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 



CLIPPING DIGITAL 
 

Notícias dia 24/01/2015 

“Sangão tem mais a ganhar que Jaguaruna” 

Alunos da UFSC criam abaixo assinado para definir futuro do 

Hospital Universitário 

 

Notícias dia 25/01/2015 

Poção do Córrego Grande, último oásis urbano, atrai universitários e 

moradores de Florianópolis 

Brasil vive momento de grande oferta de pós e especializações em 

moda 

 

Notícias dia 26/01/2015 

UFSC abre inscrições para preenchimento de vagas 

UFSC abre inscrições para preenchimento de vagas 

Jornalismo Econômico será tema de workshop para profissionais de 

imprensa 

Inscrições para preenchimento das vagas remanescentes na UFSC 

terminam nesta segunda-feira 

Sandwiches Mafalda completa 34 anos em Florianópolis 

Oficina de música atrai estrangeiros 

Professor cria aula estilo stand-up e vira fenômeno nas redes 

sociais 

Terminam hoje as inscrições para vagas remanescentes do 

vestibular 

 

http://www.notisul.com.br/n/entrevista/sangao_tem_mais_a_ganhar_que_jaguaruna-51020
http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/alunos-da-ufsc-criam-abaixo-assinado-para-definir-futuro-do-hospital-universitario/3915369/
http://globotv.globo.com/rbs-sc/jornal-do-almoco-sc/v/alunos-da-ufsc-criam-abaixo-assinado-para-definir-futuro-do-hospital-universitario/3915369/
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/noticias/227955-pocao-do-corrego-grande-ultimo-oasis-urbano-atrai-universitarios-e-moradores-de-florianopolis.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/noticias/227955-pocao-do-corrego-grande-ultimo-oasis-urbano-atrai-universitarios-e-moradores-de-florianopolis.html
http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/2015/01/1579547-brasil-vive-momento-de-grande-oferta-de-pos-e-especializacoes-em-moda.shtml
http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/2015/01/1579547-brasil-vive-momento-de-grande-oferta-de-pos-e-especializacoes-em-moda.shtml
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/curitibanos/ufsc-abre-inscric-es-para-preenchimento-de-vagas-1.1531054
http://www.adjorisc.com.br/jornais/asemana/curitibanos/ufsc-abre-inscric-es-para-preenchimento-de-vagas-1.1531054
http://www.adjorisc.com.br/geral/jornalismo-economico-sera-tema-de-workshop-para-profissionais-de-imprensa-1.1531162
http://www.adjorisc.com.br/geral/jornalismo-economico-sera-tema-de-workshop-para-profissionais-de-imprensa-1.1531162
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/inscricoes-para-preenchimento-das-vagas-remanescentes-na-ufsc-termina-nesta-segunda.html
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/inscricoes-para-preenchimento-das-vagas-remanescentes-na-ufsc-termina-nesta-segunda.html
http://www.ndonline.com.br/florianopolis/plural/229594-sandwiches-mafalda-completa-34-anos-em-florianopolis.html
http://www.bemparana.com.br/noticia/369225/oficina-de-musica-atrai-estrangeiros
http://noticias.r7.com/educacao/professor-cria-aula-estilo-stand-up-e-vira-fenomeno-nas-redes-sociais-26012015
http://vestibular.brasilescola.com/noticias/terminam-hoje-as-inscricoes-para-vagas-remanescentes-vestibular/330458.html
http://vestibular.brasilescola.com/noticias/terminam-hoje-as-inscricoes-para-vagas-remanescentes-vestibular/330458.html

