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Programação do 11º Goiânia Mostra Curtas terá 114 filmes
em exibição
http://g1.globo.com/goias/noticia/2011/08/programacao-do-11-goiania-mostra-curtas-tera-114-filmesem-exibicoes.html

843 • Facebook ultrapassa Orkut em usuários no BR e
acaba com reinado de 7 anos - Rodrigo Martins - Link
estadao.com.br

635 • F5 - Celebridades - Site da "Capricho" é hackeado e
diz que Justin Bieber é gay folha.com.br
484 • Tweets com mais RTs em 02/09 - Rodrigo Martins Link estadao.com.br
334 • Santos vende Neymar para o Barcelona - esportes -

Menciones en
Este artículo se mencionó los siguientes días:

2 sep 2011

Etiquetas más usadas para marcar este artículo:

futebol - Estadão estadao.com.br
292 • Promoção bonecos da Restart: Criador dos
brinquedos precisou deixar as cuecas dos meninos í
mostra - TV e Lazer - Extra Online extra.globo.com

sweetdragon_
@BRAGAROGERIO tematica do goiania mostra curtas a diversidade sexual http://t.co/CshNr9U
2 sep 2011 18:08

257 • Notícia falsa de que Justin Bieber assume ser gay e
cancela shows indigna fãs r7.com
233 • Periguete, blogar, tuitar: já no dicionário - - Prosa &
Verso: O Globo oglobo.globo.com
195 • Objetivo de 'Festa Gótica' realizada no cemitério era
sexo, diz delegado - notícias em Paraná g1.globo.com
155 • 14 sintomas que deveriam fazer você procurar um
médico veja.abril.com.br
153 • Pais de integrantes da banda Restart têm fã-clubes e
dão autógrafos - notícias em Dia dos Pais 2011
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