
 
31 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2015 



A Notícia  

AN Classificados 

“Ensino dentro das prisões cresce no país” 

Prisões / Brasil / Terceiro colocado em quantidade de pessoas 

encarceradas/ 711 mil presos / Educação dentro dos presídios / DEPEN / 

Departamento Penitenciário Nacional / Ressocialização / Lei de remissão 

penal / Joinville / Projeto pioneiro / Juiz / João Marcos Buch / Sistema de 

leituras / Remissão de pena / Complexo Penitenciário de Florianópolis/ 

Vestibular / UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina / Serviço Social 

/ História / Meteorologia    

 



Notícias do Dia 

Especial 

“Reforço à boemia do Centro antigo” 

Bar do Alvim / Alvim Nelson Fernandes da Luz / Mercado Público / Reduto 

dos manezinhos / Rua João Pinto / Centro mais vivo / Setor leste do Centro 

/ Requalificação da região/ Da Avenida Hercílio Luz até a Praça 15 / 

Fornecimento de carne / UFSC / Universidade Federal de Santa Catarina   

 

 

 



Notícias do Dia 

Cidade 

“Sinal verde para convite do governo” 

Ponte Hercílio Luz / American Bridge / Empresa norte-americana / 

Recuperação da ponte / Cartão postal de Florianópolis / Professor da UFSC / 

Honorato Tomelin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notícias do Dia  

Região 

“Governador da história e do verde mar” 

Governador Celso Ramos / Costa Esmeralda / 43 praias / 7 ilhas / Fortaleza 

da Santa Cruz / Ilha de Anhatomirim / Ganchos / Gancheiro / UFSC / 

Manutenção da ilha / Restauração  

 

 



 

 

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

e opiniões de responsabilidade dos veículos. 

 
 



CLIPPING DIGITAL 
 

 

"Nós conseguimos finalizar grandes obras e começar outras" 

"A atuação classista não é uma dádiva ou um dever, é uma atitude 

profissional" 

Inscrições abertas para doutorado em Ciências Humanas na UFSC 

Carmen Zanotto tomou posse na Câmara Federal 

UFSC libera resultado do Vestibular 2015 para vagas remanescentes 

 

http://www.adjorisc.com.br/geral/nos-conseguimos-finalizar-grandes-obras-e-comecar-outras-1.1532627
http://www.adjorisc.com.br/geral/a-atuac-o-classista-n-o-e-uma-dadiva-ou-um-dever-e-uma-atitude-profissional-1.1532635
http://www.adjorisc.com.br/geral/a-atuac-o-classista-n-o-e-uma-dadiva-ou-um-dever-e-uma-atitude-profissional-1.1532635
http://www.deolhonailha.com.br/florianopolis/noticias/inscricoes-abertas-para-doutorado-interdisciplinar-em-ciencias-humanas-na-ufsc.html
http://blog.revistavisao.com.br/post/20331/carmen-zanotto-tomou-posse-na-camara-federal/
http://vestibular.brasilescola.com/noticias/ufsc-libera-resultado-vestibular-2015-para-vagas-remanescentes/330570.html

