Nos EUA, Mulher Melão faz o
de sempre: Topless
A saga de Mulher Melão para não cair no ostracismo continua a
todo vapor. A “modelo” conseguiu nesta quinta-feira (27) ir
até Miami, nos Estados Unidos, para fazer o de sempre: se
bronzear na praia e mostrar seu belo corpo. Bem à vontade, a
funkeira fez topless e posou com os seios à mostra enquanto
retocava a pele.
Melão encontra-se no país para fazer show em Nova York e
Boston. Nas fotos divulgadas, ela aparece apenas com a parte
da calcinha biquini e falou sobre o momento de relaxamento.
“Só os brasileiros que estavam por aqui é que ficaram olhando.
Pode ser que tenham me reconhecido, mas tô soltinha na terra
do Tio Sam”, disse.
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Roberto
Justus
poderá
concorrer à Presidência
Recentemente, um candidato à prefeitura de Guaratuba, no
Paraná, chamado Roberto Justus foi eleito mesmo sem se usar da
fama do apresentador, que tem o mesmo nome.
Segundo o colunista Flávio Ricco, do site ‘UOL’, o fato é que
agora com o sucesso do outro candidato, o contratado da
Record, Roberto Justus está sendo incentivado e já tem
convites de partidos para concorrer à Presidência da República
em 2018.
O nome do João Doria, eleito em São Paulo, é sempre citado
como exemplo.
Muito na dele, Justus só tem respondido com um sorriso, que
ninguém até agora descobriu o significado, se um “sim” ou se
um “jamais”.
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Jovem
mata
a
amiga
por
considerá-la feliz de mais
Parece inacreditável, mas uma mulher indonésia matou a amiga
porque considerava que ela estava “feliz demais”. Nesta
quinta-feira (27), ela foi condenada a 20 anos de prisão. As
informações foram divulgadas no portal UOL.
O crime foi cometido por Jessica Wongso, de 28 anos. Ela
envenenou a amiga Wayan Mirna, de 27 anos, em uma cafeteria. O
crime aconteceu em janeiro deste ano.
O juiz Binsar Gultom detalhou que Jessica tinha problemas
pessoais. Como ela viu a vítima muito feliz no casamento,
resolveu assassiná-la. O magistrado considerou provado que a
acusada cometeu assassinato premeditado, já que ela deu para a
vítima quase 300mg de cianureto (veneno).
“Não aceito essa decisão porque, para mim, ela não é justa e
imparcial”, disse Wongso, após o anúncio.
Dois especialistas consultados durante o julgamento pela
defesa argumentaram que não foi possível concluir que a vítima
morreu em decorrência do envenenamento uma vez que uma
autópsia não havia sido realizada por motivos religiosos.
Os advogados de defesa irão recorrer da sentença.
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Com 502 quilos, mulher não
sai de casa há 25 anos
São mais de 25 anos sem sair de casa. Essa é a vida de Iman
Ahmad Abdulati, considerada a mulher mais obesa do mundo. Ela
vive em Alexandria, no Egito, e simplesmente não consegue sair
de sua cama.
Iman chegou neste ano à impressionante marca de 502 quilos.
Segundo os familiares, o problema com obesidade vem desde a
infância e nunca foi pôde ser combatido pela egípcia, que
sempre teve graves dificuldades de mobilidade.
Os familiares contam que o problema de Iman começou ainda aos
11 anos(foto). Ela, que nasceu com cinco quilos, sofreu um
derrame durante a infância e teve sua locomoção completamente
comprometida.
Família começo a perceber que Iman teria problemas com peso
ainda na infância(Reprodução)
Por conta do derrame, Iman nunca conseguiu sair da cama. Foi
engordando ano após ano e em pouco tempo já registrava
obesidade mórbida. A doença fez com que ela nunca pudesse
frequentar uma escola.
O caso ficou famoso em todo o mundo quando Chaymaa’, irmã de
Iman, resolveu levar a história às autoridades. Para ela,
apenas uma intervenção das entidades de saúde do Egito podem
salvar a vida de sua irmã. O governo, no entanto, ainda não se
pronunciou sobre o caso.
(Com informações de Yahoo!)
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Pesquisadores abrem túmulo de
Jesus Cristo
Um grupo de pesquisadores removeu, pela primeira vez em
séculos, a parede de mármore que compõe o túmulo onde, segundo
a tradição cristão, foi sepultado Jesus Cristo, em Jerusalém.
A medida foi tomada durante um projeto de restauração do
local, mas revelou a possibilidade de encontrar o ponto exato
em que o corpo dele foi deitado após a crucificação.
Historiadores acreditavam que a caverna em que Jesus
originalmente foi sepultado havia desmoronado antes da criação
da tumba, que fica sob a basílica do Santo Sepulcro.
Entretanto, arqueólogos realizaram testes com radares de
penetração que atestaram que as paredes da caverna continuam
de pé, sobre o chão de pedra.
Segundo os restauradores, foi descoberto que, embaixo da peça
de mármore fixada no local em 1.555, estava outra peça de
mármore, ainda mais antiga. Eles acreditam ainda que, embaixo
da segunda pedra, pode estar o teto original da carverna.
Segundo a fé cristã, Jesus foi sepultado em uma caverna após
morrer crucificado. Três dias após a morte, um grupo de
mulheres foi até a tumba e encontrou Jesus ressuscitado. Após
isso, ele subiu aos céus.
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Jornalista é agredida pelo
ex-marido. Ele é preso.
Uma

jornalista,

que

prefere

neste

momento

não

ser

identificada, foi agredida e ameaçada pelo ex-companheiro
Diogo Augusto Souza Soares, de 30 anos, ex-agente
penitenciário.
Após conseguir fugir da violência, a jornalista acionou a
Polícia.
Diogo foi preso por policiais da Delegacia da Mulher no prédio
onde reside, em Belém.
Com o agressor foram apreendidas três munições e um revólver
calibre 38 com numeração suprimida, utilizado pelo ex-agente
penitenciário para ameaçar a vítima.
Diogo já estava com prisão preventiva decretada por agredir e
tentar assassinar a ex-esposa.
O relacionamento do agressor com a ex-companheira havia
terminado há quatro meses, mas segundo a vítima, ele insistia
em reatar a relação.
O agressor foi encaminhado para uma unidade do sistema penal
de Santa Izabel, Região Metropolitana de Belém.
Durante a transferência, Diogo ainda agrediu um cinegrafista
da RBATV com uma cabeçada.
(DOL)
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Filha de Solange Couto revela
que foi estuprada
Solange Couto vive um verdadeiro drama familiar.
Segundo o Retratos da Vida (Extra), há quatro anos, a filha da
atriz revelou à mãe ter sido vítima de dois casos de violência
sexual. O primeiro aconteceu quando ela tinha apenas 11 anos.
No outro, mais recente, ela foi estuprada pelo namorado.
A atriz participa do quadro Dança dos Famosos, no Domingão do
Faustão da Rede Globo.
Morena Mariah, de 25 anos, diz que o abuso sexual aconteceu
com um familiar dentro da sua própria casa, enquanto a mãe
saía para trabalhar.
Morena relembrou os momentos de horror em entrevista exclusiva
ao jornal.
— Minha mãe trabalhava em outro estado e designou um familiar
para tomar conta de mim nos períodos de ausência. Durante esse
tempo em que ele ficou responsável por mim, ocorreram os
episódios de abuso.
A coluna destaca que Solange Couto diz que sabe quem foi a
pessoa que abusou da filha, mas esperava que a própria fosse à
polícia fazer a denúncia.
— Fiquei absurdamente indignada. Isso me revolta de tal
maneira, porque eu não posso fazer nada, nem justiça, porque a
Morena só veio me contar isso anos depois, quando ela já era
maior. Então, não tive o que fazer. Me sinto amarrada, de pés
e mãos.
Morena confessou para o Extra que o segundo caso de violência
sexual aconteceu quando ela já era adulta.
— Namorei um rapaz, e ele se aproveitou de um momento em que
eu estava embriagada e adormeci para me estuprar. Sexo sem
consentimento é estupro. Mesmo que o sujeito que faça isso

seja cônjuge.
O Retratos da Vida ainda informa que Morena usa as redes
sociais para conversar com outras vítimas.
— Vivo uma luta diária. Luto contra uma depressão que foi
desencadeada depois disso. Procurei pessoas que passaram pela
mesma coisa, conversei com muita gente ligada ao feminismo e
finalmente fui entendendo que a culpa não era minha. Foi muito
doloroso pra mim, mas a gente não tem do que se envergonhar e
não pode se calar.
(Com informações de R7)
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Assaltante
esconde
joias
roubadas no próprio ânus
Uma situação no mínimo inusitada aconteceu na tarde quintafeira (27), na 16ª Seccional de Polícia Civil de Santarém.
Após ter noticia de um assalto com possível baleamento da
vítima, uma guarnição da Polícia Militar foi até o local onde
o crime teria acontecido. Lá constataram que, apesar da vítima
de assalto está muito ensanguentada, felizmente não havia sido
baleada, mas sim atingida com uma coronhada na região da
cabeça. Em ato continuo, os policiais saíram em diligencia e
conseguiram prender um homem, que foi reconhecido pela vítima
como sendo um dos assaltantes.

O preso foi identificado como Erick Patrick Guimarães Ribeiro,
e foi apresentado na Seccional. No momento em que o mesmo
estava sendo ouvido pelo escrivão, veio à surpresa, ele
confessou o crime, e começou a retirar do seu próprio ânus, um
cordão e uma pulseira que haviam sido roubados de umas das
vítimas.
De acordo com a delegada Márcia Rabelo, com apresentação dos
objetos roubados, ficou materializado o crime, e o mesmo foi
autuado em flagrante, e já se encontra no Centro de Triagem
Masculina do Complexo Penitenciário de Cucurunã.
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Miss Pará Intercontinental
2017 será conhecida nesta
quinta.
O Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, será o
palco da escolha da Miss Pará Intercontinental 2017 nesta
quinta-feira (27), a partir das 20h. Este ano, 18 belas
candidatas disputam o título de beleza representando clubes de
Belém e municípios do Estado. A vencedora será a representante
do Pará no Miss Intercontinental Brasil, um dos principais e
tradicionais concursos de beleza do país.
Na noite de hoje as 15 semifinalistas, escolhidas em uma etapa

preliminar, e a Miss Popularidade, escolhida por uma votação
na internet, desfilarão de traje de gala e depois de biquíni
para o corpo de jurados escolhido pela coordenação do
concurso. Mas antes, todas as candidatas participam do evento.
O júri será presidido pela Miss Intercontinental Brasil 2016,
Sabrina Sancler, que já confirmou presença no evento. Também
estarão na bancada pessoas ligadas à moda e a beleza.
Este ano o concurso trouxe uma novidade: realizou ações de
responsabilidade social. As candidatas fizeram uma campanha
apoiando as ações do Outubro Rosa, que visa conscientizar
sobre o autoexame da mama para evitar o câncer. Além disso, as
jovens também receberam orientações sobre o empoderamento
feminino e direitos das mulheres.
‘Nós queremos eleger uma miss que se destaque no concurso
nacional, a exemplo de Emanuelle Costa que foi eleita Top
Model Brasil no ano passado. Então, queremos uma menina
bonita, mas que saiba falar e tenha consciência do seu papel
na sociedade’, destaca Ernesto Dias, coordenador do concurso,
que também conta com a ex-modelo Paloma Vale como coordenadora
de passarela e postura do certame. Ernesto destaca que a noite
será de beleza e glamour. ‘Estamos preparando um belo concurso
para o público e a noite será de muitas surpresas para elas’,
adianta. A vencedora do concurso, além de representar o Pará
no Miss Intercontinental Brasil, será premiada com uma
passagem turística nacional, joias e roupas, além de uma coroa
avaliada em R$ 3 mil.
A atual Miss Pará Intercontinental 2016, Emanuelle Costa,
também estará presente no evento. Emanuelle disputou o Top
Model Of The World 2016 em agosto deste ano, na Alemanha, e
foi a quarta colocada no concurso internacional, sendo a
primeira paraense a participar do mesmo. Ela é a atual Top
Model Brasil. ‘Minha vida mudou radicalmente, viajei para a
Alemanha, fiz muitos ensaios e desfiles. O concurso me deu
bastante visibilidade e desejo muita sorte para minha
sucessora’, completa a miss.
O concurso Miss Pará Intercontinental 2017 tem o apoio de
Lucas Queiroz Produções, Toda Diva Boutique, Swaroviski,

Bavieka, Insano Academia, Gata Pintada Esmalteria, Nyx,
Lourdes Nassar Biquínis, Boi Novo Churrascaria, Rhama Joias,
Aspeb Benefícios, Bete Rodrigues, Bioextratus, Cecília Dalli,
Vizzano, Colcci, Trigolino, Cantina Italiana, Reinaltur e
Planeta Pará.
Serviço: Concurso Miss Pará Intercontinental 2017, nesta
quinta-feira (27), às 20h, no Teatro Maria Sylvia Nunes, da
Estação das Docas. Ingressos à venda na bilheteria do teatro
no dia do evento a R$ 20.
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Indígena será indenizada em
R$ 10 mil por ser impedida de
fazer o Enem
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep) foi condenado a pagar indenização de R$
10 mil, com juros e correção, a uma indígena impedida de
realizar provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em
2011. Ela teve o acesso à sala das provas negado pelos fiscais
porque o documento de identidade expedido pela Fundação
Nacional do Índio (Funai), com o qual havia se inscrito, foi
considerado inválido. As informações são do portal do
Ministério Público Federal.

Sobre esse documento “paira a fé pública, ou seja, presume-se
que seu conteúdo é verdadeiro”, sustentou a Procuradoria
Regional da República da 3ª Região (PRR3), ao rebater a
alegação do Inep de que a carteira de identidade indígena não
substitui o registro civil oficial. A 3ª Turma do Tribunal
Regional Federal (TRF3) acolheu esse entendimento e rejeitou a
apelação do Inep, reiterando a sentença de condenação.
“A indenização por dano moral tem como objetivo a justa
reparação em virtude de dor ou sofrimento, bem como
desestimular e punir a prática da conduta como essa”, afirmou
o procurador regional da República Sérgio Fernando das Neves.
“Ao negar validade a documento regularmente emitido pela
Funai, o Inep investiu contra a dignidade da indígena naquilo
que ela tem de mais característico, sua própria condição de
indígena, o que vai de encontro ao dever constitucional da
União de tutelar os bens dos índios”, reforçou o acórdão
(decisão) da 3ª Turma do TRF3.
O pedido de realização de novo exame para a indígena não foi
deferido pela justiça. A primeira instância entendeu que “tal
medida prejudicaria todos os demais candidatos, que,
considerando a data do exame, já estão em período avançado do
curso universitário”. Além disso, considerou-se que foram
aplicados novos exames em anos posteriores, o que proporcionou
novas oportunidades para fazer as provas.
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