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de tudo um pouco

Barraco no
casamento
Noivo exibe num telão vídeo da
noiva transando com o cunhado

A

pós descobrir que estava
sendo traído pela noiva
com o cunhado, um noivo resolveu revelar o caso dos dois
para geral na hora do casamento,
em Fujian, na China. Segundo o
portal chinês Apply Daily,durante
a cerimônia, o corno exibiu num
telão um vídeo que mostrava os
amantes fazendo sexo.
O barraco aconteceu no dia 26.
Ao exibir o vídeo no casamento,
o noivo disse para a noiva: “Você
pensava que eu não soubesse?”. A
mulher jogou o buquê no noivo.

Eles estavam juntos há dois anos.
O vídeo foi mostrado no telão
por cinco minutos.O homem que
aparece na gravação é marido da
irmã da noiva, que está grávida.
Segundo o blogueiro chinês
Jiang Zhe Hu Ba Jie, a noiva traiu
o noivo após sofrer violência doméstica. O cunhado mediava desentendimentos entre o casal.
Internautas chineses suspeitam que o vídeo pode ser jogada
de marketing, já que só apareceu
no aplicativo Aubergine Video e
mostrava a marca da empresa.

rapidinhas...
VÍTIMAS SÃO PAI, MÃE E FILHA

MORTE DE RECÉM-NASCIDA

Três mortos em cachoeira

Justiça
solta PM

Três pessoas da mesma família morreram após uma cabeça
d’água atingir um complexo de
cachoeiras no Parque Ecológico do Paredão, em Guapé, no
Sul de Minas Gerais,na quartafeira. As vítimas são Émerson
Magalhães Couto, de 45 anos,
a esposa dele, Áurea Carvalho
Magalhães, de 39, e a filha do
LL

casal, Dafne Carvalho de Magalhães Couto,de 17.Eles eram
da cidade mineira Campos Gerais, que fica a 100 km do local
do acidente,e estavam em Guapé a passeio. Outras pessoas ficaram ilhadas no parque e foram resgatadas sem ferimentos
pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar.

LLA Justiça concedeu liberdade provisória para o PM
que causou a morte de uma
recém-nascida em São Paulo.O carro dirigido pelo policial,que estava bêbado,bateu no veículo onde estava a
bebê, que morreu.

SUSPEITA DE MATAR A MÃE

DROGA ESCONDIDA EM ROUPAS DE BEBÊ

Atriz de filme de herói é presa

Casal vai
em cana

A atriz Mollie Fitzgerald, que
participou do filme Capitão
América: O Primeiro Vingador, foi presa sob suspeita de
matar sua mãe, Patricia E. Fitzgerald, a facadas no Kansas,
Estados Unidos. De acordo
com a revista Variety, o crime
ocorreu no dia 20. Mollie foi

LL

encontrada pela polícia na casa da mãe, onde aconteceu o
assassinato. Ainda não há informações sobre o que teria
motivado o crime. A atriz foi
indiciada e a Justiça estabeleceu uma fiança de 500 mil dólares (R$ 2 milhões) para que
responda em liberdade.

jornaleiro jornalista
LLTENHO 51
anos de idade
e sou jornaleiro
há 20. Moro no
Centro. Antes de
ser jornaleiro,
fui entregador.
O bom daqui é
a variedade de
lugares para se
divertir. Aqui precisa de projetos
para a população
de rua. Torço pelo
Vasco. Nas horas
vagas, gosto de
tomar um chope
e ir à praia. Gosto
de ler a parte
policial no jornal
MEIA HORA.

ANTÔNIO ROBERTO Cinelândia

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal com
40 kg de maconha em Goiás.
A droga estava escondida
em meio às roupas de um
bebê de quatro meses, no
porta-malas de um carro.
LL
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