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LLmarinha ajuda Polícia civil a procurar
no mar da Barra da Tijuca a arma usada
para matar vereadora Marielle Franco

GERAL

HISTÓRIAS
Da vida Real

Aniversário Rio de Prêmios

LLPARABÉNS, SYMONI SILVA!

Nova Miss Plus Size
Jovem de 22 anos é moradora de São Gonçalo

A

Divulgação

gonçalense Symoni Silva, não posso mais por problema de
de 22 anos, é a nova ven- saúde. Não deixem de fazer nada
cedora do concurso Miss por causa de estética, porque hoPlus Size do Rio de Janeiro, que je não posso fazer o que eu quero
aconteceu na noite de terça-feira, por questão de saúde, e tudo que
no Centro.Em meio as 34 partici- eu queria era pisar na areia. Não
pantes com manequim a partir de deixem de fazer o que vocês que44, a jovem de São Gonçalo levou rem fazer porque acham que não
o prêmio de R$ 4 mil,um curso de estão adequadas,porque vocês são
modelo e manequim, um ensaio pessoas maravilhosas,não deixem
que ninguém diga o contrário.”
fotográfico e a coroa de miss.
Além dela, outras candidatas
As participantes se reuniram na
BilheteespecialvaisorteartrêsJeeps,umdelescomR$750milnamala semana passada para se conhece- relataram falta de apoio em carem e contar suas histórias pes- sa, comentários humilhantes de
soais. A maquiadora Melissa Pa- parceiros e até recusas de contraNeste mês de julho, o Rio de Lima Pereira, de 72 anos. “Foi zos,de 39 anos,que contraiu lúpus tação em virtude da condição estéPrêmios completa 12 anos mu- um momento muito especial”, e realiza tratamento com corticoi- tica.“Fui entrevistada,como todo
dando vidas. Neste tempo, são diz. O morador da Taquara foi de, fez um depoimento a todas as mundo. Mas, quando coloquei o
muitas histórias para contar. o sorteado com o Super Prê- mulheres que são chamadas pejo- meu tamanho de roupa na ficha,
ela (a contratante) disse que eu não
São mais de 34 mil ganhadores mio Casa Mobiliada, no Valor rativamente de gordas:
“Fui proibida de ir à praia por me enquadrava:‘Muito obrigado,
e mais de 500 milhões de reais de R$ 200 mil.
Para celebrar, o Rio de Prê- restrição médica. Vi quão absur- pode se retirar da sala’”, relata a asem prêmios, mais de 400 horas
de programação na Record TV mios terá uma premiação espe- do foi eu ter deixado de ir à praia sistente administrativa Fernanda
cial inédita. Serão sorteados três por causa do meu corpo, e agora Dias, de 25 anos.
Rio e mais, muito mais.
Symoni levou prêmio de R$ 4 mil
O Rio de Prêmios tem orgu- Jeep Renegade neste domingo,
lho de contribuir na mudança 7. Um Jeep Renegade para quem
de vida de gente de muita raça acertar as 20 dezenas virá com LLDinheiro Nenhum Compra
como, por exemplo, Alexandre
Ciriaco de Melo, de 46 anos,
‘consertei
que depois de 11 anos como
motorista de ônibus foi demio motor da
tido. Ele deu a volta por cima e,
hoje, tem seu próprio negócio Kombi, paguei
de frete. Com os R$ 5.000,00
Ladrão usa chinelo para levar item de imagem de santa
as dívidas
que recebeu do Contas em Dia
e limpei o
do Rio de Prêmios ele ajeitou
Reprodução DO Facebook
as coisas no negócio: “Mandei
razida de Portugal há 80 dia,volvei o seu olhar para esse rameu nome’
fazer o motor da Kombi que esanos, a coroa da imagem paz que pegou a coroa. Que ele se
tava ruim, paguei as dívidas e
da padroeira da Paróquia arrependa”, escreveu uma interlimpei o meu nome. Agora es- R$ 750 mil no porta-malas. O Nossa Senhora da Boa Viagem, nauta, na página da paróquia no
segundo será sorteado pelos na Rocinha, foi furtada na ma- Facebook.“Que covardia e desrestou curtindo a vida”.
Há mais de dez anos, o Pro- cupons e o terceiro sorteio se- nhã de sábado. Imagens de câme- peito com a fé do outro.Que Deus
grama Rio de Prêmios leva ale- rá realizado no Grupo 2 do Su- ras de segurança mostram um tenha misericórdia destas vidas e
gria e boas histórias às manhãs per Pontos, entre quem cadas- homem ainda não identificado haja arrependimento diante do
de domingo na Record TV Rio trar pelo menos dois bilhetes e jogando um chinelo por 20 mi- crime cometido”, disse outra.
com apresentação de Viviane completar 21 pontos ou mais na nutos no objeto, que estava numa
No início de abril, na igreja
Romanelli, Aline Malafaia e soma de pontos desses bilhetes. altura de quase três metros, até de São Jorge, no Centro do Rio,
Carlos Alberto. Os participan- E tem mais: quem acertar 19 e ele cair. Como é de ferro banhado um turíbulo — objeto em que o
tes da plateia, entre ganhado- 18 dezenas dividirá R$ 100 mil à níquel, não tem valor monetá- incenso é queimado durante as ceres e seus familiares, fãs do pro- respectivamente.
lebrações — foi furtado. De acorrio, e sim sentimental.
E não para por aí, serão sorgrama e convidados, podem
“Já se passaram três dias sem do com o padre Jefferson de Oliinteragir com o trio de apre- teados ainda mais de 100 prê- notícia da coroa, mas não perde- veira, de 41 anos, a peça de prata
sentadores. Um dos que ado- mios em dinheiro pelos cupons mos a esperança de tê-la de volta. valia cerca de R$ 3 mil.“O turíbulo
rou conhecê-los foi Aílton de e no Super Pontos.
Salve, Rainha Mãe de Misericór- tinha pelo menos 140 anos”,disse. Nossa Senhora da Boa Viagem

Coroa furtada na igreja
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