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Notícias Toda a Unesp

Apresentadora Juju Salimeni, com
professor Marcelo Pinheiro, da Unesp
de São Vicente

Grupo de Crustáceos da Unesp em Programa da TV
Record
Manguezais e dicas de como catar o caranguejo-uçá foram focos de
bloco de 'Legendários'

[28/01/2014]

Dia 25 de janeiro, Marcelo Pinheiro, professor da Unesp São Vicente, e participou

como especialista no quadro “Você faz o que eu faço?”, com a apresentadora e
modelo Juju Salimeni, dentro do programa 'Legendários', de Marcos Mion, da TV
Record.
Em sua apresentação o professor fez uma explanação com relação ao
caranguejo-uçá e manguezais. As cenas foram gravadas no Laboratório de
Biologia e Ecologia de Crustáceos, do Grupo de Pesquisa em Biologia de
Crustáceos (Crusta), nas dependências da Unesp São Vicente, na Praça Infante

Dom Henrique, s/nº - Parque Bitaru.

Também foram tomadas imagens externas filmadas nos manguezais do Pará, município de Quatipuru, que faz parte do
maior contínuo de manguezais do mundo, denominado Reentrâncias Maranhenses, onde um dos doutorandos do
professor botucatuense, Mauro Tavares, professor da Universidade da Amazônia (Unama) e um catador de caranguejo
experiente acompanhou a equipe da produção do programa.

Assista em
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3W2fwm7eAM0

Também é possível ver em
http://noticias.r7.com/legendarios/videos/juju-salimeni-encara-desafio-de-pegar-caranguejos-direto-do-
mangue/idmedia/52e46ce00cf24212acd9b36b.html

Informações sobre o Grupo CRUSTA, coordenado por Marcelo Pinheiro
www.crusta.com.br e www.clp.unesp.br/crusta
pinheiro@clp.unesp.br e pinheiro.crab@gmail.com
Fones: +55 (13) 3569-7151 ou 3569-7152
Celular: +55(13) 99609-5007
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Notícias recentes

28/01/2014 - [Teatro Didático da Unesp na Cidade do México]

28/01/2014 - [Melhor compreensão do processo de diferenciação celular]

28/01/2014 - [Palestras gratuitas do projeto Física ao Entardecer da Unesp]
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