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CLIPPING DIGITAL 
 
 

 Órgão de pesquisa vê evento 'só para uma raça' ao negar verba em 

SC 

Welle Laser Technology há quase uma década produzindo inovação 

para a indústria brasileira 

MPSC recebe doações de materiais relacionados à história e à 

literatura catarinenses 

Justiça autoriza criança de Blumenau a consumir canabidiol 

Órgão de pesquisa vê evento 'só para uma raça' ao negar verba em 

SC 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/07/1900527-orgao-de-pesquisa-ve-evento-so-para-uma-raca-ao-negar-verba-em-sc.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/07/1900527-orgao-de-pesquisa-ve-evento-so-para-uma-raca-ao-negar-verba-em-sc.shtml
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/janine-alves/welle-laser-technology-ha-quase-uma-decada-produzindo-inovacao-para-a-industria-brasileira
https://ndonline.com.br/florianopolis/coluna/janine-alves/welle-laser-technology-ha-quase-uma-decada-produzindo-inovacao-para-a-industria-brasileira
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/cacau-menezes/noticia/2017/07/mpsc-recebe-doacoes-de-materiais-relacionados-a-historia-e-a-literatura-catarinenses-9838814.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/cacau-menezes/noticia/2017/07/mpsc-recebe-doacoes-de-materiais-relacionados-a-historia-e-a-literatura-catarinenses-9838814.html
https://omunicipio.com.br/justica-autoriza-crianca-de-blumenau-a-consumir-canabidiol/
http://www.bemparana.com.br/noticia/514070/orgao-de-pesquisa-ve-evento-so-para-uma-raca-ao-negar-verba-em-sc
http://www.bemparana.com.br/noticia/514070/orgao-de-pesquisa-ve-evento-so-para-uma-raca-ao-negar-verba-em-sc


Cursinho Pró Universidade (SC) está com inscrições abertas para 

turmas de 2017 

Redução da idade mínima para cirurgia de mudança de sexo é 

discutida pelo CFM 

Alunos da UFSC Blumenau fazem campanha de doação de sangue 

para professor 

Professor do CAV é eleito secretário regional adjunto da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência 

Ministério das Cidades entrega estudo sobre áreas de risco em 

Camboriú 

Feira estimula aprendizado da matemática em Joinville 

Pró-Universidade (SC) recebe inscrições até o dia 4 de agosto 

Um time sem tesão 

Um brasileiro fundou a primeira igreja de 'Overwatch' 

http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/noticias/cursinho-pro-universidade-sc-esta-com-inscricoes-abertas-turmas-2017/334021.html
http://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/noticias/cursinho-pro-universidade-sc-esta-com-inscricoes-abertas-turmas-2017/334021.html
http://www.jornalfloripa.com.br/geral/reducao-da-idade-minima-para-cirurgia-de-mudanca-de-sexo-e-discutida-pelo-cfm/
http://www.jornalfloripa.com.br/geral/reducao-da-idade-minima-para-cirurgia-de-mudanca-de-sexo-e-discutida-pelo-cfm/
http://www.oblumenauense.com.br/site/alunos-da-ufsc-blumenau-fazem-campanha-de-doacao-de-sangue-para-professor/
http://www.oblumenauense.com.br/site/alunos-da-ufsc-blumenau-fazem-campanha-de-doacao-de-sangue-para-professor/
http://portal.revistavisao.com.br/post/27472/professor-do-cav-e-eleito-secretario-regional-adjunto-da-sociedade-brasileira-para-o-progresso-da-ciencia/
http://portal.revistavisao.com.br/post/27472/professor-do-cav-e-eleito-secretario-regional-adjunto-da-sociedade-brasileira-para-o-progresso-da-ciencia/
http://jornalfolhalitoral.com.br/2017/07/12/ministerio-das-cidades-entrega-estudo-sobre-areas-de-risco-em-camboriu/
http://jornalfolhalitoral.com.br/2017/07/12/ministerio-das-cidades-entrega-estudo-sobre-areas-de-risco-em-camboriu/
https://www.joinville.sc.gov.br/noticias/feira-estimula-aprendizado-da-matematica-em-joinville/
http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/noticias/pro-universidade-sc-recebe-inscricoes-ate-dia-4-agosto/339725.html
http://wp.clicrbs.com.br/paixaoalvinegra/?topo=52,2,18,,284,e284
https://www.vice.com/pt_br/article/xwz4xz/um-brasileiro-fundou-a-primeira-igreja-de-overwatch-hanzo

