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Sites
Veículo: Site O Barato de Floripa
Data: 10/04/2017
Link: http://obaratodefloripa.com.br/cafe-literario-tem-participacao-escritordemetrio-panarotto/

Café Literário tem participação do escritor Demétrio
Panarotto

Nesta terça-feira (11), das 17h30 às 19h, o escritor Demétrio Panarotto vai ao IFSC, no
Centro, para participar do projeto ‘Café Literário’. O evento é gratuito e aberto a toda
comunidade.
Demétrio Panarotto nasceu em Chapecó (SC), em 1969. É doutor em Literatura e
professor universitário (UNISUL). Publicou: “Borboletas e Abacates” [Argos, 2000];
“Mas é isso, um acontecimento” [Editora da Casa, 2008, poemas]; “15’39”” [Editora da
Casa, Alpendre, 2010, poemas]; “Qual Sertão, Euclides da Cunha e Tom Zé” [Lumme
Editor, Móbile, 2009, livro/ensaio]; “Crônica para um defunto” [dengo-dengo
cartoneiro, 2013]; “O assassinato seguido de La bodeguita” [Butecanis Editora Cabocla,

2014]; “Poema da Maria 3D”[Coleção Formas Breves, e-galáxia, 2015, e-book]; “AresCondicionados” [Nave Editora, 2015, contos]; “A de Antônia” [Miríade, 2016, infantil];
“No Puteiro” [Butecanis Editora Cabocla, 2016]; mais alguns discos e alguns filmes.

Veículo: Site Ilhéus
Data: 10/04/2017
Link: http://www.ilheus.net/2017/04/procurador-geral-de-ilheus.html

Márcio Cunha toma posse como novo Procurador
Geral de Ilhéus

O prefeito Mário Alexandre, de Ilhéus, deu posse hoje (10) pela manhã ao novo
Procurador Geral do Município. Márcio Cunha Rafael Santos substitui Fabiano
Resende, que pediu exoneração do cargo no dia 31 de março. A solenidade aconteceu
no Centro Administrativo e contou com as presenças do vice-prefeito José Nazal
Pacheco Soub, secretários municipais, advogados, Procuradores Jurídicos, além do
presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Lukas Paiva; e o presidente da OAB
local, Marcos Flávio Rehem da Silva.
Durante a solenidade, Mário Alexandre defendeu o fortalecimento dos órgãos de
controle da Prefeitura e disse que os procuradores jurídicos “têm as portas abertas do
seu gabinete”. Márcio Cunha disse, ao ser empossado, que atende com serenidade a
convocação do prefeito e da cidade e sob o seu comando a Procuradoria tomará decisões
colegiadas e de interesse público.
Graduado em Informática pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e em Direito
pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Márcio Cunha é, também, pósgraduado em Direito Processual Civil pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes (IELF)
em convênio com a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
Cunha também já foi Procurador Jurídico do Município de Ilhéus de 2007 a 2012 e
assessor jurídico dos municípios de Ibirapitanga, Ibicaraí e Gongogi, no período de

2009 e 2010. No atual governo, o novo procurador ocupava o cargo de corregedor do
município de Ilhéus.

Veículo: Site Ipolítica
Data: 10/04/2017
Link: http://www.ipolitica.blog.br/601-ilheus-marcio-cunha-assume-como-novoprocurador-geral.html

ILHÉUS: MÁRCIO CUNHA ASSUME COMO
NOVO PROCURADOR GERAL
IPOLÍTICA BLOG

O prefeito Mário Alexandre, empossou hoje, 10, o novo Procurador Geral do
Município. Márcio Cunha Rafael Santos substitui Fabiano Resende, que pediu
exoneração do cargo no dia 31 de março.
Durante a solenidade, o prefeito defendeu o fortalecimento dos órgãos de controle da
Prefeitura e disse que os procuradores jurídicos “têm as portas abertas do seu gabinete”.
Márcio Cunha disse, ao ser empossado, que atende com serenidade a convocação do
prefeito e da cidade e sob o seu comando a Procuradoria tomará decisões colegiadas e
de interesse público.
Graduado em Informática pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e em Direito
pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Márcio Cunha é, também, pósgraduado em Direito Processual Civil pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes (IELF)
em convênio com a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Cunha também já
foi Procurador Jurídico do Município de Ilhéus de 2007 a 2012 e assessor jurídico dos
municípios de Ibirapitanga, Ibicaraí e Gongogi, no período de 2009 e 2010. No atual
governo, o novo procurador ocupava o cargo de corregedor do município de Ilhéus.

Veículo: Site Olhar do Sul
Data: 10/04/2017
Link: http://www.olhardosul.com.br/inscricoes-para-a-7a-edicao-da-corridapedra-branca-seguem-ate-dia-19-de-abril/

Inscrições para a 7ª edição da Corrida Pedra Branca
seguem até dia 19 de abril

Outras atividades estão mapeadas ao longo do mês de abril, no Passeio Pedra Branca.
Entre elas achamada pública do Inaitec e Apex-Brasil para a internacionalização de
empresas de inovação e oFashion Revolution Week.
Dia 30 de abril será realizada a 7ª edição da Corrida Pedra Branca, em Palhoça. O
objetivo da atividade é promover integração e diversão, conscientizando os participantes
sobre a importância da preservação da natureza! Assim como nos outros anos, a prova
terá 3 trechos: 3 km, para participantes de 16 completos até a data da inscrição; 6 km e 8
km para maiores de 18 anos. Todos os participantes vão receber medalha e os 5
primeiros atletas de cada categoria (feminino/masculino) serão premiados com troféus.
As inscrições podem ser realizadas até o próximo dia 19 de abril, e os preços variam de
acordo com cada categoria. A largada está agendada para às 9h30 e premiação às 11
horas na Praça Espelho D’Água, no Passeio Pedra Branca. Os kits serão entregues dias
28 e 29, no showroom Cidade Pedra Branca, localizado no Edifício Atrium, das 14h às
20 horas. E mais uma vez os personagens do Parque Beto Carrero World estarão
presente para interagir com as crianças. Mais informações e regulamento
completo clique aqui.
Outras atividades
Diversas outras atividades estão programadas para o mês de abril, no Passeio Pedra
Branca. São atividades e eventos difundidos pelos mais de 40 lojistas e pelos “atores”
do ecossistema de inovação. Entre eles o Impact Hub Continente, o Instituto de Apoio à

Inovação, Ciência e Tecnologia (Inaitec), a Unisul e o Grupo de Escoteiro Pedra
Branca.
O Instituto de Apoio à Inovação, Ciência e Tecnologia (Inaitec), em parceria com a
Agência Brasileira de Promoção de Exportadores e Investimentos (Apex-Brasil), está
selecionando até dia 14, empresas da Grande Florianópolis interessadas em se qualificar
para o mercado externo. As empresas selecionadas terão acesso a diagnóstico
empresarial gratuito a curto prazo; oportunidades de melhoria em pessoas, processos e
produtos; ações de comércio exterior; conexão com projetos setoriais da Apex; rodadas
de negócios; e missões internacionais. Mais informações e inscrições clique aqui.
Já o Grupo Escoteiro Pedra Branca irá realizar a Semana Nacional do Escoteiro (23 a
29/4), em prol do Dia do Escoteiro, comemorado dia 23. Serão várias atividades, todas
abertas à comunidade, como, por exemplo, exposição no Passeio Pedra Branca, a partir
das 14 horas.
Entre os dias 24 e 30 ocorrerá a Fashion Revolution Week Pedra Branca. O evento
irá propor oficinas, palestras e workshops sobre moda, sustentabilidade e impacto
social. E dia 27 o Impact Hub realiza mais uma edição do Fuck up Nights, a partir das
19 horas. É um evento gratuito onde empreendedores de sucesso contam histórias de
perrengues, dificuldades e até falências e como contornaram as situações.
Acompanhe os eventos do Passeio Pedra Branca, por ordem de data. Mais informações
no sitewww.passeiopedrabranca.com.br.
14 – Último dia de inscrição da Chamada para a internacionalização de empresas. Ação
do Inaitec em parceria com a Apex-Brasil
16 – Missa Católica a partir das 9h30 na Praça Coberta
19 – Encerramento das inscrições da Corrida Pedra Branca
23 – Abertura das atividades temáticas em prol do dia do Escoteiro, na sede do Grupo
Escoteiro Pedra Branca
24 a 30 – Fashion Revolution Week Pedra Branca com participação de empreendedores
da indústria da moda, no Impact Hub Continente
27 – Fuck up Nights, evento de histórias de dificuldades de empreendedores, no Impact
Hub Continente, a partir das 19 horas
28 e 29 – Entrega dos Kits da Corrida Pedra Branca, no showroom Cidade Pedra
Branca, localizado no Edifício Atrium, das 14h às 20 horas
29 – Fechamento da semana temática do Dia do Escoteiro (comemorado dia 23), com
atividades abertas para a comunidade e exposição no Passeio Pedra Branca, a partir
das 14 horas
30 – Corrida Pedra Branca, largada às 9h30 e premiação às 11 horas

Veículo: Site Ilhéu Sem Resumo
Data: 10/04/2017
Link: http://www.ilheusemresumo.com.br/v1/2017/04/10/marao-nomeia-novoprocurador-geral/

MARÃO NOMEIA NOVO PROCURADOR-GERAL

Cunha em pé, em sua posse
Márcio Cunha deixou o cargo de corregedor e tornou-se o novo procurador-geral do
Município de Ilhéus, que substitui o advogado Fabiano Resende. Cunha tomou posse,
nesta segunda (10), no Centro Administrativo, em solenidade presidida pelo prefeito
Mário Alexandre (Marão) e o vice-prefeito José Nazal, além dos presidentes da Câmara
de Ilhéus, Lukas Paiva, e da OAB Ilhéus, Marcos Flávio.
Durante a solenidade, Mário Alexandre defendeu o fortalecimento dos órgãos de
controle da Prefeitura e disse que os procuradores jurídicos “têm as portas abertas do
seu gabinete”. Márcio Cunha disse, ao ser empossado, que atende com serenidade a
convocação do prefeito e da cidade e sob o seu comando a Procuradoria tomará decisões
colegiadas e de interesse público.
PERFIL
Graduado em Informática pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e em Direito
pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Márcio Cunha é pós-graduado em
Direito Processual Civil pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes (IELF) em convênio
com a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
Cunha também já foi procurador de Ilhéus, de 2007 a 2012, e assessor jurídico dos
municípios de Ibirapitanga, Ibicaraí e Gongogi, no período de 2009 a 2010.

Veículo: Site R2 CPress
Data: 10/04/2017
Link: http://www.r2cpress.com.br/v1/2017/04/10/marcio-cunha-toma-posse-comonovo-procurador-geral-de-ilheus/

Márcio Cunha toma posse como novo Procurador
Geral de Ilhéus
O prefeito Mário Alexandre, de Ilhéus, deu posse hoje (10) pela manhã ao novo
Procurador Geral do Município. Márcio Cunha Rafael Santos substitui Fabiano
Resende, que pediu exoneração do cargo no dia 31 de março. A solenidade aconteceu
no Centro Administrativo e contou com as presenças do vice-prefeito José Nazal
Pacheco Soub, secretários municipais, advogados, Procuradores Jurídicos, além do
presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Lukas Paiva; e o presidente da OAB
local, Marcos Flávio Rehem da Silva.

O prefeito Mário Alexandre, de Ilhéus, deu posse hoje (12) pela manhã ao novo
Procurador Geral do Município. Márcio Cunha Rafael Santos – Foto Marcelo Silveira
Durante a solenidade, Mário Alexandre defendeu o fortalecimento dos órgãos de
controle da Prefeitura e disse que os procuradores jurídicos “têm as portas abertas do
seu gabinete”. Márcio Cunha disse, ao ser empossado, que atende com serenidade a
convocação do prefeito e da cidade e sob o seu comando a Procuradoria tomará decisões
colegiadas e de interesse público.
Graduado em Informática pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e em Direito
pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Márcio Cunha é, também, pósgraduado em Direito Processual Civil pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes (IELF)
em convênio com a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
Cunha também já foi Procurador Jurídico do Município de Ilhéus de 2007 a 2012 e
assessor jurídico dos municípios de Ibirapitanga, Ibicaraí e Gongogi, no período de
2009 e 2010. No atual governo, o novo procurador ocupava o cargo de corregedor do
município de Ilhéus.

Veículo: Site Abravidro
Data: 10/04/2017
Link: http://abravidro.org.br/punoticias/ascevi-sc-e-abravidro-palestras-sobrenormas-a-universidades/

Ascevi-SC e Abravidro levam palestras sobre normas a
universidades

A última semana de abril será de muito aprendizado com palestras sobre normas
técnicas para os universitários catarinenses! A Associação Catarinense das Empresas
Vidreiras (Ascevi) anunciou a realização de uma série de apresentações em
universidades no Estado de Santa Catarina. As apresentações serão feitas de 24 a 28 de
abril por Clélia Bassetto, analista de Normalização da Abravidro. A entidade nacional é
apoiadora da iniciativa.
O tema das palestras será O Vidro na Construção Civil. Serão apresentados os tipos de
vidro e suas normas técnicas, assim como as diferentes formas de aplicação do nosso
material na construção civil e os benefícios que ele proporciona às obras. O evento irá
passar pelas cidades de Tubarão, Palhoça, Rio do Sul, Blumenau, Balneário Camboriú e
Joinville.
Confira abaixo as datas e locais das palestras. Mais informações podem ser obtidas com
a Ascevi, pelos telefones (48) 3034-6516 e (48) 99116-5724, ou pelo emailcontato@ascevi.com.br.
Palestra técnica O Vidro na Construção Civil
Tubarão
Data e horário: 24 de abril, às 19h15
Local: Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), campus Tubarão, Auditório do
Cettal (Bloco G)
Endereço: Av. José Acácio Moreira, 787, Dehon

Palhoça
Data e horário: 25 de abril, às 19h30
Local: Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), campus Palhoça, Auditório C
Endereço: Av. Pedra Branca, 25, Cidade Universitária
Rio do Sul
Data e horário: 26 de abril, às 19h30
Local: Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), campus
Rio do Sul, Bloco G
Endereço: Rua Dr. Guilherme Gemballa, 13, Jardim América
Blumenau
Data e horário: 27 de abril, às 9h30
Local: Universidade Regional de Blumenau (Furb), campus 1, Auditório Galpão
Arquitetura
Endereço: Rua Antônio da Veiga, 140, Itoupava Seca
Balneário Camboriú
Data e horário: 27 de abril, às 19h30
Local: Universidade do Vale do Itajaí (Univali), campus Balneário Camboriú, Auditório
do Bloco 7
Endereço: 5ª Avenida,1.100, Bairro dos Municípios
Joinville
Data e horário: 28 de abril, às 8 horas
Local: Centro Universitário — Católica de Santa Catarina, unidade Joinville, Bloco G,
sala G08
Endereço: Rua Visconde de Taunay, 427, Centro
Joinville
Data e horário: 28 de abril, às 13h30
Local: Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), unidade Joinville, Bloco L,
sala L 201
Endereço: Rua Paulo Malschitzki, 200, Campus Universitário Prof. Avelino Marcante,
Zona Industrial Norte
Joinville
Data e horário: 28 de abril, às 19h30
Local: Universidade da Sociedade Educacional de Santa Catarina (Unisociesc), campus
Boa Vista, Auditório Arquitetura (Bloco A)
Endereço: Rua Albano Schmidt, 3333

Veículo: Site Jaraguá AM
Data: 11/04/17
Link: http://www.jaraguaam.com.br/esportes/geral-esportes/ajinc-conquista-tresmedalhas-no-brasileiro-master

AJINC conquista três medalhas no Brasileiro Máster
Aconteceu dos dias 6 a 9 de abril no Complexo Aquático da Unisul em Palhoça, o 59º
Campeonato Brasileiro Máster de Natação, que teve a participação de quatro
jaraguaenses.
Atletas da AJINC/Arroz Urbano, Marina Fructuozo Piazera foi o destaque da equipe ao
ganhar três medalhas de ouro na categoria 30/34 anos, nas provas de 50m livre, 50m
costas e 100m costas.
A atleta Elizabeth Bavaresco subiu ao pódio ao conquistar a prata nos 400m livre, na
categoria 50/54 anos. Alberto Marcatto conquistou o quinto lugar nos 200m medley, na
40/44 anos. Já Henrique Fructuozo, que participou pela TNT, de São Paulo, levou o
ouro nos 200m medley, nos 25/30 anos. O destaque da equipe ficou por conta de Marina
Fructuozo Piazera com três medalhas de ouro.

Veículo: Site O Sollo
Data: 11/04/17
Link: http://www.osollo.com.br/2017/04/11/marcio-cunha-toma-posse-como-novoprocurador-geral-de-ilheus/

Márcio Cunha toma posse como novo Procurador
Geral de Ilhéus

O prefeito Mário Alexandre, de Ilhéus, deu posse hoje (10) pela manhã ao novo
Procurador Geral do Município. Márcio Cunha Rafael Santos substitui Fabiano
Resende, que pediu exoneração do cargo no dia 31 de março. A solenidade aconteceu
no Centro Administrativo e contou com as presenças do vice-prefeito José Nazal
Pacheco Soub, secretários municipais, advogados, Procuradores Jurídicos, além do
presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Lukas Paiva; e o presidente da OAB
local, Marcos Flávio Rehem da Silva.
O prefeito Mário Alexandre, de Ilhéus, deu posse hoje (12) pela manhã ao novo
Procurador Geral do Município. Márcio Cunha Rafael Santos
Durante a solenidade, Mário Alexandre defendeu o fortalecimento dos órgãos de
controle da Prefeitura e disse que os procuradores jurídicos “têm as portas abertas do
seu gabinete”. Márcio Cunha disse, ao ser empossado, que atende com serenidade a
convocação do prefeito e da cidade e sob o seu comando a Procuradoria tomará decisões
colegiadas e de interesse público.
O prefeito Mário Alexandre, de Ilhéus, deu posse hoje (12) pela manhã ao novo
Procurador Geral do Município. Márcio Cunha Rafael Santos
Graduado em Informática pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e em Direito
pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Márcio Cunha é, também, pósgraduado em Direito Processual Civil pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes (IELF)
em convênio com a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
O prefeito Mário Alexandre, de Ilhéus, deu posse hoje (12) pela manhã ao novo
Procurador Geral do Município. Márcio Cunha Rafael Santos
Cunha também já foi Procurador Jurídico do Município de Ilhéus de 2007 a 2012 e
assessor jurídico dos municípios de Ibirapitanga, Ibicaraí e Gongogi, no período de
2009 e 2010. No atual governo, o novo procurador ocupava o cargo de corregedor do
município de Ilhéus.

Veículo: Site O Tabuleiro
Data: 11/04/17
Link: http://www.otabuleiro.com.br/new/artigo/marcio-cunha-toma-posse-comonovo-procurador-geral-de-ilheus

MÁRCIO CUNHA TOMA POSSE COMO NOVO
PROCURADOR GERAL DE ILHÉUS

O prefeito Mário Alexandre deu posse ao novo Procurador Geral do Município. Márcio
Cunha Rafael Santos substitui Fabiano Resende, que pediu exoneração do cargo no dia
31 de março. A solenidade aconteceu no Centro Administrativo e contou com as
presenças do vice-prefeito José Nazal Pacheco Soub, secretários municipais, advogados,
Procuradores Jurídicos, além do presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Lukas
Paiva; e o presidente da OAB local, Marcos Flávio Rehem da Silva.
Márcio Cunha disse, ao ser empossado, que atende com serenidade a convocação do
prefeito e da cidade e sob o seu comando a Procuradoria tomará decisões colegiadas e
de interesse público.
Graduado em Informática pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e em Direito
pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Márcio Cunha é, também, pósgraduado em Direito Processual Civil pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes (IELF)
em convênio com a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
Cunha também já foi Procurador Jurídico do Município de Ilhéus de 2007 a 2012 e
assessor jurídico dos municípios de Ibirapitanga, Ibicaraí e Gongogi, no período de
2009 e 2010. No atual governo, o novo procurador ocupava o cargo de corregedor do
município de Ilhéus.

Veículo: Site Reclame Boca
Data: 11/04/17
Link: http://reclameboca.com.br/noticias/marcio-cunha-toma-posse-como-novoprocurador-geral-de-ilheus/

Márcio Cunha toma posse como novo Procurador
Geral de Ilhéus
O prefeito Mário Alexandre, de Ilhéus, deu posse hoje (10) pela manhã ao novo
Procurador Geral do Município. Márcio Cunha Rafael Santos substitui Fabiano
Resende, que pediu exoneração do cargo no dia 31 de março. A solenidade aconteceu
no Centro Administrativo e contou com as presenças do vice-prefeito José Nazal
Pacheco Soub, secretários municipais, advogados, Procuradores Jurídicos, além do
presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, Lukas Paiva; e o presidente da OAB
local, Marcos Flávio Rehem da Silva.
Durante a solenidade, Mário Alexandre defendeu o fortalecimento dos órgãos de
controle da Prefeitura e disse que os procuradores jurídicos “têm as portas abertas do
seu gabinete”. Márcio Cunha disse, ao ser empossado, que atende com serenidade a
convocação do prefeito e da cidade e sob o seu comando a Procuradoria tomará decisões
colegiadas e de interesse público.
Graduado em Informática pela Universidade Católica do Salvador (UCSal) e em Direito
pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Márcio Cunha é, também, pósgraduado em Direito Processual Civil pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes (IELF)
em convênio com a Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul).
Cunha também já foi Procurador Jurídico do Município de Ilhéus de 2007 a 2012 e
assessor jurídico dos municípios de Ibirapitanga, Ibicaraí e Gongogi, no período de
2009 e 2010. No atual governo, o novo procurador ocupava o cargo de corregedor do
município de Ilhéus.

Veículo: Jornal Absoluto
Data: 11/04/17

ACONTECEU NO COMPLEXO AQUÁTICO DA
UNISUL,
EM PALHOÇA O 59O. CAMPEONATO
BRASILEIRO MÁSTER
Jaraguá do Sul, sob o comando técnico de Kiko Fructuozo, esteve presente com quatro
nadadores: Elizabeth Bavaresco, Alberto Marcatto, Marina Fructuozo Piazera, estes pela
equipe AJINC/ARROZ URBANO. Já Henrique Fructuozo participou pela equipe TNT
de São Paulo.

OS RESULTADOS FORAM OS SEGUINTES: Elizabeth Bavaresco, categoria 50-54:
2o. lugar nos 400m livre e 4o. lugar nos 50m livre. Alberto Marcatto, categoria 40-44
anos: 5o. lugar nos 200m medley, 6o. lugar nos 50m peito e 9o. lugar nos 50m borbo.
Marina Fructuozo Piazera, categoria 30-34 anos: 1o. lugar 50m livre, 1o. lugar 50m
costas e 1o. lugar 100m costas. Henrique Fructuozo, categoria 25 a 30 anos: 1o. lugar
200m medley e 4o. lugar nos 50m livre. O destaque da equipe ficou por conta de
Marina Fructuozo Piazera com 3 medalhas de ouro. Objetivo agora da equipe AJINC
MÁSTERS é a participação no mundial máster, que acontecerá em agosto, em
Budapeste, Hungria. A equipe AJINC MÁSTER tem o patrocínio da Arroz Urbano e o
apoio do Clube Acaraí. A equipe realiza seus treinos as segunda, quartas e sextas no
horário das 5h30 às 7 horas, no Clube Acaraí.

Rádio
Veículo: Rádio Tubá
Data: 11/04/17
Hora: 14h
Assunto: Cooperativismo Social
Entrevistado: João

