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Boa noite! Vamos às notícias da semana.
Notícias lidas diretamente para a câmera, com o apoio de um
GC(Weekend Update).
HOST
No Ceará, pais colocam bebê à venda no site OLX na noite de natal A maior surpresa veio por parte do comprador que recebeu em casa um
berço com tijolos dentro.
Músico que cantou e tocou violão enquanto era operado se recupera na
UTI - Os médicos que realizaram o procedimento não se recuperam tão
bem, após terem que ouvir Legião Urbana por horas enquanto cortavam
milimétricamente um cérebro.
Universidades de Medicina trocam cadáveres por simuladores 3D - Má
notícia para os médicos que não gostam de sexo virtual.
Criança sul-africana 'fica livre' do HIV após 8 anos sem tratamento
- A chocante descoberta só foi possível após os esforços dos
médicos, que corajosamente decidiram parar de tratar a doença das
crianças africanas e só ver o que acontece.
Novo dispositivo para smartphone pode analisar a qualidade do
esperma - A única desvantagem: O Touchscreen grudento
Gel anticoncepcional funciona em macacos e pode ser alternativa à
vasectomia - Finalmente para quem, como eu, eu já estava ficando
cansado de engravidar macacos.
Um estudo na Suécia afirma que Brinquedos sexuais são mais seguros
que brinquedos infantis - Eu só espero que agora as pessoas parem de
reclamar dos presentes que eu dou para os filhos delas e não chamem
a polícia.
Prefeitura usa animais vivos em presépio ao ar livre e causa
polêmica em Torrinha - No entanto, nenhuma preocupação com Enzo, o
‘bebê Jesus vivo’, deitado no feno debaixo de forte sol e cercado
por animais selvagens sujos.

Rio Ganges se torna pessoa jurídica na Índia - Tirando o posto de
pessoa mais suja do mundo de Michel Temer.
Em Bangu, Eike Batista divide cela com outros seis presos - A
situação é muito incômoda para o empresário, que não dividia um
espaço com mais de 6 indivíduos desde o Testículo de seu pai.
Temer é recebido com protestos no RS e confunde real com Cruzeiro,
moeda de sua época - Em um evento relacionado, João Dória confunde
real com Contos de Réis, mas apenas porque essa era a moeda que sua
família utilizava para comprar escravos.
Mulher que exibiu amante do marido nua em SP desabafa: 'Estou nem
aí' - Olha… depois de todos esses anos e a Luka ainda não
amadureceu.
Homem é preso pela 5ª vez por atuar como falso veterinário no RS Os clientes começaram a suspeitar após notarem que o homem não
colocava gravatinhas de mentira nos animais após tratá-los.
324 kg de cocaína são achados em tanque de avião que caiu Especialistas afirmam que a queda foi causada por excesso de cocaína
em combustível. Um excesso de aproximadamente 324 quilos.
Os dias do regime norte-coreano de Kim Jong Un estão contados, diz
diplomata desertor - Você quer dizer que esse cara estava em um
regime? (Foto de Kim Jong Un)
Ex-skinhead vai a júri por esquartejar e congelar corpo de tia Para aqueles que estão confusos, um ex-skinhead é apenas um skinhead
normal, que não vai no barbeiro há mais de 1 mês.
Estudo diz que hotéis terão robôs mordomos até 2060 - Causando um
grande paradoxo entre a primeira lei de Asimov e as leis do clássico
mistério de assassinato.
Dezoito mortos em incêndio em salão de massagens na China Surpreendendo os clientes que esperavam uma massagem com ‘final
feliz.
Monge budista birmanês é pego com 4,6 milhões de metanfetaminas - As
autoridades ficaram desconfiadas quando o monge começou a meditar ao
som de Skrillex.
Mochileiro cego e surdo já visitou mais de 120 países - Ou pelo
menos é o que ele pensa.

Ciclovia Tim Maia tem fissuras e corrosões em diversos pontos e pode
entrar em colapso a qualquer momento - Fazendo jus às veias e
artérias de Tim Maia.
Com apenas 30 exemplares vivos, boto mexicano está à beira da
extinção - “Gracias Trump”
Homem que se passava por Justin Bieber é indiciado por pedofilia na
Austrália - O acusado se justificou dizendo que não consegue se
controlar quando vê um Baby, baby baby ohhhh.
Madonna vai ao Morro da Providência, posa com PMs e caminha pelos
becos da favela - A rainha do Pop posou de farda, visitou
pontos turísticos e tentou adotar 3 crianças, que estavam com suas
respectivas famílias.
Pedreiro larga obra para ajudar vizinha em trabalho de parto - É
como minha mãe dizia: “O feto é mais leve que a pá.”
Ex-repórter da RedeTV! é presa por suspeita de integrar facção
criminosa - O nome da Facção criminosa: RedeTV
Confirmadas seis mortes na colisão entre ônibus escolares em Alagoas
- O motorista que sobreviveu ao acidente disse não ter tido culpa,
pois segundo ele a quinta série afirmou efusivamente que não tinha
medo de morrer.
Jovem é preso por chamar Uber para fazer 'delivery' de maconha no DF
- A acusação se deu por conta da Tarifa dinâmica sobre o preço da
paranga.
Duas artistas dirão ‘sim’ 24 vezes no altar em homenagem ao
casamento gay - Estando apenas 15 anos e 22 “sim’s” atrasadas em
relação ao BR’oz.
Bebês terão documento sem identificação de sexo para decidir gênero
quando crescer - “ E que tal um documento sem identificação de nome
para decidir no futuro?” questionou Onyx Lorenzoni.
Post de funcionário pedindo dicas para matar gato gera enxurrada de
críticas em rede social - Os internautas revoltados mudaram de ideia
ao serem bem recebidos na casa do funcionário, que serviu espetinhos
à todos.

Judeu que passou por 5 campos de concentração visita novo Memorial
do Holocausto em SP - Durante o trajeto feito de metrô na linha
vermelha, o sobrevivente afirmou que nunca se sentiu tão
desconfortável em um vagão.
Trem-bala batizado de Anne Frank cria polêmica na Alemanha - O que
os alemães precisam entender é que não é sobre ter todas as judias
do mundo pra si.
Barbie inspirada em atleta olímpica será a 1ª a usar hijab, o famoso
véu islâmico - A boneca vem acompanhada de seu namorado, Saddam
HuKen.
Homem e mulher são presos com cocaína escondida em urso de pelúcia Os acusados se defenderam, alegando que a pelúcia faz parte do
merchandising do desenho ‘Ursinhos Farinhosos’.
Prefeito de não-me-toque, no Rio Grande do Sul, é investigado por
denúncia de assédio sexual - Em um caso similar, o prefeito de
Entrepelado(RS) é visto de terno em seu escritório.
Jogadora de hóquei nos EUA amamenta filho no vestiário durante
intervalo de jogo - Uma atitude bonita que causou uma repercussão
positiva em todo o estádio. Menos com o bebê que conheceu o gosto de
leite salgado.

