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Bem Vindo

Grupo de Pesquisa da Unesp faz pesquisas sobre o caranguejouçá (Foto: Divulgação/CRUSTA)

Uma pesquisa mostrou que a poluição tem afetado a vida dos caranguejosuçá que
vivem nos manguezais de cidades litorâneas do Estado de São Paulo. Alguns animais
já nasceram com má formações devido a grande quantidade de metais pesados
encontrados em cinco cidades da região. Segundo os pesquisadores, a contaminação
do meio ambiente é proveniente do Polo Industrial de Cubatão, do Porto de Santos e
dos lixões instalados na região. Além disso, o caranguejouçá 'mutante' chega na mesa
dos brasileiros e coloca em risco a saúde de muita gente.
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De acordo com a pesquisa, os maiores caranguejos 'mutantes', geralmente os mais
'suculentos', tem maior quantidade de metais pesados. Segundo o biólogo marinho e
professor doutor Marcelo Pinheiro, as pessoas que consomem esse animal também
acumulam metais pesados. "Isso pode acarretar um câncer, má formações e problemas
neurológicos", afirma ele, que também não recomenda o consumo desses animais
provenientes da Baixada Santista, afirma.
Pinheiro começou a estudar e abrir os caranguejos em 1998. “Percebi que pouco se
sabia cientificamente sobre essa espécie”, afirma. Junto com o Grupo de Pesquisa em
Biologia de Crustáceos (CRUSTA) da Unesp, ele começou a fazer pesquisas sobre o
caranguejouçá. Na primeira fase, foi estudada a biologia do animal e, na segunda
etapa, o grupo pesquisou mais a fundo a relação do animal com a parte pesqueira,
também fazendo ações de educação ambiental.
Em 2010, ele e os pesquisadores da Unesp se depararam com um animal encontrado
por pescadores, em São Vicente. O exemplar do caranguejouçá apresentava uma má
formação em uma das pinças. “O animal sofreu uma luta com outro animal e perdeu
uma parte do corpo. Em vez de regenerar um dedo só, ele regenerou cinco dedos.
Parece uma mãozinha. Inclusive era funcional. Esse tipo de trabalho me sensibilizou e
http://blogtudovariadobrasil.blogspot.com.br/2015/03/poluicaoprovocaoaparecimentode.html
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fomos analisar e fazer o estudo”, explica o
biólogo. O animal foi analisado em
laboratório. O caranguejo apresentou alta
incidência de células micronucleadas,
aproximadamente três vezes mais alta do
que os valores considerados normais.

Exemplar com má formação foi encontrado em
São Vicente (Foto: Divulgação/CRUSTA)

A partir desse exemplar, a equipe
resolveu fazer uma terceira etapa do
projeto e estudar o caranguejouçá em
áreas de manguezal do Estado de São
Paulo, sujeitas a diversas fontes de
poluição como os lixões públicos da
Alemoa/Sambaiatuba e o Polo Industrial
de Cubatão, que podem afetar o
desenvolvimento e o ciclo de vida dos
animais. O estudo visava fazer uma
avaliação mais ampla dos problemas
ambientais existentes e a sua influência
sobre os organismos estuarinos.

Várias áreas de manguezais foram analisadas em Bertioga, Cubatão, São Vicente,
Peruíbe, Iguape e Cananeia. Os pesquisadores coletaram amostras de água, folhas da
planta manguevermelho, sedimentos, além de partes dos tecidos, órgãos e músculos
dos caranguejos. “Queríamos saber se o alimento estava contaminado”, diz ele. Os
pesquisadores utilizaram duas técnicas de análise dos materiais e utilizaram uma
amostra de quase 300 caranguejos.
Quatro metais pesados (cádmio, cobre, chumbo e mercúrio), com níveis superiores aos
permitidos por leis ambientais, foram encontrados nos materiais coletados em Bertioga,
Cubatão, São Vicente, Cananeia e Iguape. A Estação Ecológica da Jureia foi à única
área que não apresentou nenhuma contaminação. “A área extremamente contaminada
seria Cubatão e Bertioga. Existe cobre na água, chumbo na água e no sedimento, além
de cádmio e mercúrio. Os níveis de contaminação são similares”, diz ele. Em Cananeia
e Iguape foi encontrado mercúrio nos sedimentos.
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Estação Ecológica Jureia Itatins, em Peruíbe (Foto: Divulgação/Prefeitura de Peruíbe)

Em Bertioga, a coleta foi feita perto do Rio Itapanhaú. No primeiro momento, os
pesquisadores suspeitaram que a contaminação está relacionada ao rio, já que não há
indústrias poluentes naquela região. “O que pode estar acontecendo, nós acreditamos,
é que temos um lixão na BR101 (RioSantos) que foi desativado. Mesmo coberto, o
lixão pode estar emitindo substâncias prejudiciais ao meioambiente", diz.
Em nota, a Prefeitura de Bertioga disse que o lixão foi desativado em 2001 e as
medidas de controle foram aplicadas, como cobertura e instalação de drenos para
http://blogtudovariadobrasil.blogspot.com.br/2015/03/poluicaoprovocaoaparecimentode.html
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gases. Em 2014, os proprietários da área realizaram uma investigação sobre a
contaminação do solo, subsolo e água subterrânea e os resultados laboratoriais não
apresentaram contaminação química. O laudo e o respectivo relatório foram
apresentados para a Cetesb. A Prefeitura de Bertioga protocolou um processo na
Cetesb para recuperação da área do antigo lixão, uma vez que não há resultado sobre
contaminação química.
Para a secretária de Meio Ambiente de Bertioga, Marisa Rotiman, é impreciso
correlacionar a contaminação dos caranguejos ao antigo lixão de Bertioga, que
funcionou por um curto período de tempo. Isto porque, segundo ela, o sistema estuarino
da Baixada Santista é interligado, sendo que a contaminação pode vir do polo industrial
de Cubatão ou do Porto de Santos, por exemplo.
A equipe da Unesp também verificou que
os caranguejosuças de Cubatão tem 2,6
vezes mais células com micronúcleos que
os da Jureia, a área sem poluição.
Quanto mais micronúcleos, maior divisão
celular e possibilidade dos animais
apresentarem deformações.
Para o biólogo, a poluição no ambiente
tem relação com as mutações
Marcelo fala sobre a pesquisa realizada na região
encontradas nos caranguejos nos últimos
(Foto: Mariane Rossi/G1)
anos. “Aqui na região da Baixada
Santista, região de Cubatão e Bertioga,
tem uma probabilidade de incidência
maior de encontrar animais com má formação do que em outros locais, por conta desse
impacto grande por metais”, fala. Mesmo com a instalação de filtros e medidas
ambientais, a contaminação em Cubatão estaria relacionada a atividade das fábricas,
no Polo Industrial.
Segundo o especialista, em Iguape, a fonte de metais pesados são os resíduos de
mineração que descem o rio Ribeira de Iguape. Já em São Vicente, a contaminação
viria do Lixão do Sambaiatuba e também do lixo despejado pelas comunidades que
vivem a beira dos manguezais. O estudo também apresentou que os caranguejos
contaminados tem maior possibilidade de contrair outros tipos de parasitoses.

Uma das regiões analisadas pelos pesquisadores, em São Vicente (Foto: Divulgação/CRUSTA)
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Record já começa os preparativos para segunda temp...
Londrina faz dois gols em 9 minutos e derruba a in...
Em jogo fraco e equilibrado, Prude e Coritiba empa...
Cruzeiro abre Brasileirão 2015 contra o Corinthian...
Goggle VEpisódio 13A Fúria do Enguia Mozu(Dublad...
Space prepara nova série sobre o “Zé do Caixão”
Metropolitano se impõe, faz Joinville sofrer no Se...
Deborah Secco muda o visual para “Verdades Secreta...
Roger marca dois, e Chape vence o Atlético de Ibir...
Sucesso, reprise de “O Rei do Gado” aumenta audiên...
Avaí e Figueirense ficam iguais na vontade e no pl...
Para combater Gugu, Ratinho faz reunião com equipe...
GreNal histórico pela paz com torcida mista termi...
Silvio Santos é vicelíder com ampla vantagem sobr...
Atacante Wander marca de pênalti, Castelo vence e ...
Antes de fechar com Record, Xuxa conversou com Sil...
O Clube Das Winx Episódio 15 Temporada 3Ilha dos...
Fim do jejum: Galo conta com pratas da casa para b...
Após perder 32 quilos, Leandro Hassum diz que não ...
Com coro por "Walter", Flu vence, tira Fla do G4 ...
Nova temporada do “Máquina da Fama” estreia hoje n...
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No aniversário do Rio, Bota vence o Fla e se isola...
“BBB15″: Adrilles diz: “Tenho medo de o povo estar...
Grêmio Osasco vence no Lanchão e deixa Francana na...
Gugu Liberato teria pago R$ 2 milhões por entrevis...
São José FC vira sobre o Flamengo e cola no G4 da...
“Império”: José Alfredo irá surtar, após ver bilhe...
Juventus bate Taubaté no Joaquinzão e reassume lid...
Em Manaus, “Sortilégio” atinge excelente audiência...
Oeste vence, entra no G4 e afunda o Paulista na z...
Chris Flores rejeita RedeTV! e prefere procurar em...
Em jogo horrível, São Paulo não cria e empata em 0...
Gloria Maria vira piada ao dançar funk no “Esquent...
Santos leva susto, mas Robinho faz diferença nos 4...
Com filha de Silvio Santos, Eliana tem audiência r...
Mistão do Corinthians melhora no segundo tempo e v...
Fevereiro tem chuva 18% acima da média na cidade d...
Após contar falso estupro na TV, Alexandre Frota é...
Assaltante envolvido em latrocínio de segurança no...
De volta às novelas em “Babilônia”, Bruno dispara:...
Presidente da Câmara diz que CPI só investigará ca...
Xuxa terá contrato de três anos com a Record, e ir...
Bandidos roubam 4 toneladas de carne em Porto Aleg...
Ao ver novo peitoral de Thammy Miranda, Raul Gil f...
Polícia prende no Rio Grande do Norte o 15º crimin...
Tévez faz de falta, mas Roma empata com Juve no fi...
Sailor MoonEpisódio 44Serena desperta – Uma mens...
Monique Evans posta novas fotos aos beijos com sua...
Tartarugas Ninjas : A Próxima MutaçãoEpisódio 4O...
Detran flagra 53 motoristas dirigindo sob efeito d...
Após críticas no “BBB15″, mãe de Talita dispara: “...
Governo espera frechar acordo automotivo com o Méx...
Após sair da Globo, Xuxa cancela parceria e parque...
Timão descarta volta de Pato e aposta que Tricolor...
Grande BH teve redução de 10% no consumo de água e...
Em telejornal, Ricardo Boechat liga para a mãe e i...
Após afastamento de juiz, Justiça transfere caso d...
Três Espiãs DemaisEpisódio 68InsetoManíaco(Dubl...
Internada novamente, Urach se arrepende: “Queria t...
Especialistas debatem crise hídrica em SP na Câmar...
Record foi vetada de reprisar reportagem de Suzane...
Mosquitos transgênicos são lançados contra a dengu...
“Império”: Após salvar vida de Zé Alfredo, Maria M...
Facebook flexibiliza opções de gênero em perfis no...
Globo engaveta os programas “Amor & Sexo” e “Você ...
FIA confirma regra que impede que pilotos alterem ...
‘‘Eu vou para todos os lugares!’’, diz Madonna ao ...
NadjaEpisódio 31O Palhaço que nunca chora(dublad...
RBR abandona "camuflagem" e revela pintura do carr...
“O Rei do Gado” aumenta a audiência das tardes da ...
Fevereiro foi mês mais chuvoso no Cantareira desde...
Atriz de ‘‘Império’’ tem ataque de estrelismo e po...
Sobe para 305 o número de casos de dengue confirma...
Após voo ser cancelado, passageiro invade pista de...
Record divulga primeira chamada de sua nova novela...
Ana Carolina Madeira perde mais mais dois quilos e...
Estreia de Tiririca eleva audiência do “Pânico”
Ativistas protestam de topless no MWC contra 'mach...
“Programa do Gugu” fará “especial” com Xuxa
Google doará R$ 1,5 milhão para instituições após ...
Com reestreia de Gugu e contratação de Xuxa, César...
Provedores em Portugal recebem ordem para bloquear...
Dj Cacá Werneck desabafa e fala sobre namoro com M...
Zuckerberg tenta convencer teles a virarem parceir...

http://blogtudovariadobrasil.blogspot.com.br/2015/03/poluicaoprovocaoaparecimentode.html

9/13

05/03/2015

Tudo Variado Brasil: Poluição provoca o aparecimento de caranguejos 'mutantes' no litoral de SP
Nat Geo prepara estreia da volta de “Os Incríveis”...
Globo teme que jogos do Brasil no Pan afetem sua a...
Ilha japonesa tem população de gatos 6 vezes maior...
“Alto Astral” tem ótima audiência nesta segunda (0...
SharivanEpisódio 19A Misteriosa ilha(Dublado)
Poluição provoca o aparecimento de caranguejos 'mu...
Jornalista da Record é sequestrado no RJ
Por recomendação médica, Alonso não vai pilotar Mc...
“O Rei do Gado” alcança ótima audiência para Globo...
Nível do Sistema Cantareira fica estável em 11,7% ...
Atriz Regiane Alves revela que está grávida
Rio Acre sobe 1 cm por hora e ultrapassa 18 metros...
Ranma 1/2 Episódio 65O retorno do diretor havaia...
BlackBerry revela novo smartphone intermediário ba...
Confira o bumbum de Andressa Urach antes e depois ...
'Tela infinita' do novo Galaxy S6 Edge poupa energ...
Chris Flores permanecerá na Record e comandará qua...
Três quartos dos latinoamericanos terão acesso ao ...
“Bob Esponja” estreia em abril no SBT
Óculos tem 'luz invisível' para impedir tecnologia...
Latino faz chapinha no cabelo e vira piada nas red...
Google quer virar operador de telefonia móvel nos ...
Na Califórnia, elenco de ‘‘Glee’’ se apresenta ao ...
Justiça Federal no DF determina deportação de Cesa...
Os Simpsons Episódio 4 temporada 4Lisa, a rainha ...
Nas redes sociais, irmão de Cauã Reymond faz suces...
Bettina Graziani, famosa 'top model' da década de ...
“Hora do Faro” será apresentado ao vivo
Doença em bebê inspira polêmico documentário sobre...
Elenco de “Chiquititas” faz confraternização após ...
Lei que favorece Igreja Católica gera polêmica com...
“Império”: sem Maurílio, Danielle precisa pedir di...
Câmara revoga direito a passagem aérea para cônjug...
“BBB15″: Tamires grita com Adrilles: “Não quero sa...
Governo libera emendas para novatos para conseguir...
Com edição especial, “Encontro” registra alta audi...
Titio AvôEpisódio 6Apelido(dublado)
Aprovado reajuste de professores estaduais e piso ...
Lúcio Mauro Filho pede liberação da Globo para par...
Fidel revela texto de carta a Maradona que dissipo...
Sílvio Santos volta de férias mais cedo por sentir...
Instrutor de língua de sinais ensina palavrões em ...
Rômulo Neto revela que nem sempre se acha bonito
Dono flagra 'cão vaidoso' se admirando na frente d...
Andressa Urach terá bumbum assimétrico por cerca d...
Vídeo incrível mostra pouso de avião passando pert...
“BBB15”: ‘Rafael é tão educado. Não sei o que ele ...
Motorista bêbado invade trilhos de estação na Alem...
Chega ao fim namoro de Fábio Porchat e figurinista...
Morre aos 68 anos cantor sertanejo José Rico, da d...
Nova contratada da Record, Xuxa aparece pela prime...
'Perde a música' , dizem Chitãozinho e Xororó sobr...
Sophia Abrahão pode raspar os cabelos na novela ‘A...
Califórnia recebe proposta de referendo sobre pena...
Wellington Muniz conta o motivo por ter saído do “...
Estado da Geórgia adia execuções de condenados à m...
Na reta final de “Império”, Ísis terminará romance...
Casal é preso com mais de 600 porções de drogas em...
Walcyr Carrasco ameaça matar personagens de “Verda...
Com emboscada, “Império” bate novo recorde, e Glob...
Leilão de áreas de petróleo deve ocorrer só no 2º ...
Babi Xavier exagera no botox e fica irreconhecível...
Lei dos Caminhoneiros entra em vigor em 17 de abri...
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‘Império': Beatriz revela a Claudio que arrumou um...
Ambev e Whirlpool acertam parceria para máquina de...
Em “Babilônia”, personagem de Glória Pires será as...
Comer amendoim com frequência faz bem para o coraç...
Xuxa, Gugu e Sabrina Sato podem integrar horário n...
Paracetamol em excesso expõe pacientes a riscos, a...
“Agora é Tarde” volta hoje na Band com novo cenári...
Britânicos projetam lagoas artificiais geradoras d...
Chay Suede fala sobre adoção por casal lésbico: “S...
Tubarão 'alienígena' é capturado e exposto em muse...
Novo programa de Patrícia Poeta sairá do papel e t...
Água estocada pode faltar em cinco meses na Grande...
Sonic X Episodio 40Bloqueando Os Raios Solares(d...
Indenizações pagas pelo DPVAT crescem 20% em 2014
Vídeo:Comentarista de afiliada da RedeTV! desmaia ...
Senador diz que renuncia se surgirem provas contra...
As Aventuras de Jackie Chan Episódio 11Entre Cãe...
Termina greve dos transportadores autônomos de Ita...
No “Hoje em Dia”, Gugu fala sobre Suzane: “Ela acr...
Polícia encontra droga escondida em telefone públi...
Elenco de “Chiquititas” se reúne para despedida ap...
Sem inspiração, Cruzeiro não fura bloqueio do Hura...
Carro 'símbolo' da seca no Cantareira foi furtado ...
Fast domina o Manaus FC, vence por 3 a 0 e reassu...
Um dos fundadores da alQaeda conta como se tornou...
Enterro de José Rico em Americana, em São Paulo, é...
SBT adquire a série “Kenan e Kel”
Frontini faz no fim, Vila vira e arranca vitória s...
SBT manda produções cortarem custos e gastos em 20...
Em jogo de seis gols, América empata com Porto e d...
Xuxa se transforma em Lady Gaga no “Superbonita”
Letal nos minutos finais, Fortaleza bate o RiverP...
Nanossatélite brasileiro de R$ 400 mil é declarado...
Geraldo Luís completa um ano no ar com ótimos índi...
Aimoré vence São José, muda o líder e tira Grêmio ...
Com gol relâmpago e desmaio, Vilhena e Ponte ficam...
Após assinatura vitalícia da Netflix, Silvio Santo...
Shakhtar vence Metalist e garante vantagem na Copa...
Britney Spears confirma parceria com Iggy Azalea
STF decide extinguir pena de Genoino com base em d...
Em breve, Britney Spears deverá lançar um vídeo co...
Com 44 votos a favor, deputados dão fim à Comissão...
Contratada pela Globo, Dani Calabresa aparece pela...
'Desabamento' de túmulos deixa feridos no enterro ...
Sandra Annenberg não concorda com comentário de Ev...
Neymar faz dois, Barça derrota Villarreal e vai à ...
Rui Vilhena diz que “Boogie Oogie” “vai terminar e...
Orlando City anuncia acordo de patrocínio com parq...
Band tenta entender porque entrevista com Frota em...
Copa da Alemanha: Bayern bate rival da Segundona e...
Ana Maria Braga mostra que não tem medo e apresent...
United faz no fim após falha da zaga, e entra na b...
“BBB15″: Participantes lembramse de Marco: “uma p...
Copa da Itália: Klose chega a 300 gols na carreira...
Audiência do “BBB15″ já supera a do “BBB14″
David Luiz marca, PSG domina o Monaco e avança na ...
Anitta revela que se inspira em Kim Kardashian
West Ham dá trabalho, mas Hazard marca, e Chelsea ...
Cauby Peixoto está internado em SP em estado grave...
Câmara convoca ministro da Educação para explicar ...
Divulgado cartaz do Capitão América em “Vingadores...
Cientistas confirmam descoberta do fóssil mais ant...
Ken Humano já respira sem ajuda de aparelhos, diz ...
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Athletic Bilbao vence Espanyol fora e fará final d...
Vídeo:Wanessa Camargo paga mico ao vivo no Gugu
OMS quer impostos sobre refrigerantes para reduzir...
“Programa do Ratinho” derrota Gugu e registra a vi...
Manor confirma presença no grid do GP da Austrália...
Com 60% dos votos, Talita é eliminada do “Big Brot...
Alibaba desafia a Amazon com abertura de data cent...
Na 4ª alta seguida, juros sobem para 12,75% ao ano...
Mighty Morphin Power RangersEpisódio 60Sopa de O...
Dragon BallEpisódio 11O Dragão é Chamado(dublado...
Tribunal de Contas reprova licitação do Metrô venc...
Vídeo: Gugu tenta fazer surpresa para convidada, q...
Juiz dos EUA nomeia querelante principal em ação c...
Após estreia explosiva, Gugu derrapa na audiência ...
Semteto morto pela polícia em Los Angeles era cam...
Estreia de “CQC” será gravada
Embaixador americano na Coreia do Sul é alvo de at...
“BBB15” – Cézar preocupase com seu futuro na casa...
Advogados de Cunha pedem acesso a documentos da La...
Chris Brown tem filha de 9 meses, diz site
Cidades montam 'hospitais de campanha' contra a de...
Em breve, três emissoras exibirão novelas inéditas...
McDonald's retirará frango e leite com hormônios a...
“BBB15” Produção comete erro que faz Tamires chor...
Palmeiras goleia Vitória da Conquista e avança de ...
Paolla Oliveira apresentará reality show no “Fantá...
Em estádio vazio, Timão conta com Elias para vence...
Antes de se separarem, Paolla Oliveira e Joaquim L...
Com erros, duas viradas e brilho de Nilmar, Inter ...
Emocionado, Aguinaldo Silva deixa recado para Lili...
Até logo, capitão: Fla vence Nacional por 2 a 0 na...
Thammy vai fazer nova cirurgia para correção dos s...
Nível do Cantareira segue em 11,7% pelo 4º dia com...
Após falha no Gugu, Wanessa detona a Record: “Erro...
Ivinhema goleia Leão no Douradão e complica rival,...
“BBB15″: Rafael chora muito após eliminação de Tal...
Boquinhense vira o jogo e derruba invencibilidade ...
Barbara Evans e Cauã Reymond tem encontro misterio...
Em briga direta por semifinais, Quixadá vence nova...
Carolina Dieckamnn fala sobre casamento e revela q...
Em jogo de sete gols, Guarasol vence Horizonte em ...
Globo dá início à contagem regressiva para ‘Rio 20...
Tenchi in TokyoEpisódio 2Quatro é uma Multidão(d...
Ceará leva gol no fim, cede empate ao BotaPB e pe...
Em março, Globo estreia série inédita na TV aberta...
Vitória marca dois no final, supera AméricaRN e g...
Em um dos finais de “Império”, José Alfredo é assa...
Na primeira atuação convincente, Sport bate o Soco...
Dono da Record substitui reuniões por orações, afi...
Em jogo de oito gols, Sampaio bate Coruripe e segu...
“Vitória” registra liderança de audiência em Belém...
Masou Kishin CybusterEpisódio 5Treinamento com a...
Dunga chama para pegar França e Chile, e Tardelli ...
Record define a protagonista de “Escrava Mãe”
Léo quer elevar NASL ao patamar da MLS: "Esse é o ...
Vídeo: Confira a nova chamada da próxima novela da...
Após choque, Thiago Silva tranquiliza torcida: "Só...
“BBB15″: Cézar volta do paredão e revela segredo m...
Criciúma bate o AtléticoIB, avança ao hexagonal e...
Após saia justa com Wanessa, duas pessoas são demi...
Na conta do chá: Joinville empata com a Chapecoens...
“BBB15″: Mãe de Rafael fala o que pensa sobre elim...
Inter de Lages vence o Avaí no Tio Vida e se class...
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Fã com quatro anos tem último desejo realizado por...
Esporte Interativo não renova contrato com a WWE e...
Santos demite Enderson; Robinho repassa informação...
Real Noroeste goleia o Vitória e fica na boa na Ch...
Com transmissão da Liga dos Campeões, Globo altera...
Social é derrotado pelo Minas Boca e perde a inven...
TrigunEpisódio 24Pecado(dublado)
Para homenagear o Dia da Mulher, Globo escala time...
Mesmo com um a menos, Uberlândia atropela Patrocin...
Com 3 a 0, Coritiba vence o Villa Nova fora de cas...
Globo define substituta de Fernanda Paes Leme no “...
Goleiro pega pênalti nos acréscimos e Murici bate ...
Protagonista de ‘‘As visões da Raven’’ muda totalm...
TupiMG vence fora de casa por 2 a 0 e elimina o e...
Namorada de Chris Brown anuncia separação pelo ‘‘T...
Independente goleia o Icasa por 5 a 0 e fica perto...
Camila Pitanga revela que ficou nervosa quando gra...
Portuguesa vence o SantosAP fora de casa e elimin...
WinspectorEpisódio 4O assaltante(dublado)
Com ilustres na torcida, Capivariano supera Caxias...
Vencedor do ‘‘The Voice Brasil’’ disputa prêmio co...
Seguro, ABC vence o Boavista fora de casa e sai na...
“Andressa Urach está depressiva e chorou muito”, r...
SP contestará ação sobre volume útil preservado no...
Atores de “Boogie Oogie” gravam últimas cenas na p...
Haddad diz não ter conhecimento sobre declarações ...
Alonso teria tido amnésia após batida: "Corro de k...
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