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Curiosidades
Hotel para divórcio express

Hotel só para gays
O primeiro hotel no Brasil destinado apenas ao público gay masculino está localizado no Largo
do Arouche, em São Paulo. Lá,
segundo os organizadores, o
interessado pode esquecer as
burocracias de hotéis comuns
como: apresentar RG, CPF, fazer
cadastros com todos seus dados
pessoais. No hotel Chilli Pepper,
basta apenas dizer qual seu apelido
e esta tudo certo. Simples assim!
Toda a comunicação do hotel é feita via microfone, entre duas portas de segurança, sendo
que a segunda só se abre quando a primeira se
fechar. A entrada possui vidros extremamente

O churrasco mais caro do mundo

grossos que impedem totalmente a
visualização de quem esta do lado
de fora, mantendo assim, o mais
absoluto sigilo.
O grupo de frequentadores
do Chilli Pepper é o mais variado possível, também influencia muito o horário. Durante o
dia o mais comum são homens
entre 40 e 50 anos, muitos deles
casados com mulheres, mas se aventurando com outros homens no período
do dia. A noite é a vez dos jovens, que nem
sempre entram acompanhados de um só parceiro, muitas vezes preferem aventurar-se com
outros grupos.
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Um australiano efetuou a venda do seu automóvel no valor de 30 mil reais e escondeu todo o
dinheiro no forno. O que ele não poderia imaginar é que sua esposa assaria o dinheiro. Segundo
a TV local 9 News, o homem achou melhor esse
esconderijo devido a falta de uso do forno, mas
para sua infelicidade, naquele dia a sua esposa
resolveu aquecer alguns nuggets, queimando assim, todo o seu dinheiro. “Era tudo o que eu tinha” lamenta o homem.

A erotização do Evangelho

Uma comida feita com ouro

Nos Emirados Árabes, mais precisamente em Dubai é servida a sobremesa mais cara do mundo. O cupcake, um bolinho que leva o nome de: “The golden Phoenix” (O Phoenix de
ouro) tem como seu principal ingrediente o ouro 24 quilates.
A forma em que o doce é servido também chama a atenção,
a bandeja é de ouro, assim como os talheres. Para degustar
a iguaria que custa em torno de 2.048 reais é necessário no
máximo 15 minutos ou a sobremesa pode ficar com sabor alterado devido ao uso do ouro.
A extravagante luxuria é criticada e até condenada diante
da miséria e da fome que atinge a tantos seres humanos.

Em busca de outras vidas

O pouso do veículo espacial Curiosity no planeta
vermelho, não só fez renascer, a velha dúvida, a eterna suspeita de lá encontrar outros seres melhores e
diferenciados dos atuais, como também deslumbrou
a imaginação popular. Desejosa de novos elementos
e vestígios, de vida no terreno árido do planeta, que
em tal sentido, assumiu a conotação de esperança.
Em 1877, Schiaparelli, rebaixou as possibilidades
de vida para formas apenas bacterianas, que tenham
habitado o solo desértico.
Em 1996, foram descobertos vestígios desses microorganismos, registrados por um meteorito, que
teria sido ejetado pelo choque de um asteróide de
encontro com marte.
Muitas outras experiências têm sido realizadas,
várias operações, inclusive com missões de jipes
adaptados como opportunity e Spirit, para desejada
comparação da existência de vida.
Se as experiências, as inúmeras pesquisas, ressal-

Casais que têm a certeza que querem se separar e procuram realizar os tramites de forma
rápida, discreta e objetiva, podem se hospedar
no Divorce Hotel, na Holanda, comprando um
pacote de um fim de semana, que inclui advogados, psicólogos e mediadores.
Os pretendentes ao divórcio ficam em um dos
seis hotéis boutique e gastam algo em torno de
5 a 20 mil reais, dependendo da complexidade
dos bens do casal e se há uma batalha de custódia. ¨Eles chegam na sexta-feira e nós damos a
eles tudo o que precisam para irem embora no
domingo com seus papéis de divórcio adiantado, comentou Jim Halfens, empresário holandês
que teve a ideia deste programa. A intenção de
Halfens agora é levar o Divorce Hotel para os Estados Unidos, através de franquias.

Um culto religioso terá entrada proibida para menores de
16 anos, pois serão usadas palavras “ousadas”. Ralf Schimidt,
pastor evangélico do distrito de
Mainz Kastel, no oeste da Alemanha, afirma que em seus cultos se dirigirá aos fiéis com termos usados nas
ruas para falar sobre amor e sexo. “A sexualidade é uma criação do Senhor” diz Schimidt.

Original espaço publicitário

Vestindo apenas tênis, camiseta e tanga, dois
jovens publicaram nas próprias nádegas anúncios publicitários. Eles foram fotografados na Tal
Square, no centro de Londres. Aproveitando a
movimentação das olimpíadas os jovens resolveram chamar a atenção desta forma, despertando
curiosidade em quem passava. Em suas nádegas
continham as seguintes frases: “Captamos seu
olhar”? e “Quer anunciar seu negócio aqui”? Também avisavam que a empresa publicitária, a qual
estariam representando pode ser encontrada nas
redes sociais, como twitter e facebook.
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tavam exitosas,ninguém vai lamentar que seus custos ultrapassaram a soma de 2,5 bilhões de dólares.
Em contrapartida, se as experiências tornaramse estéreis e infrutífera, muitos irão lamentar, que
tal desperdício não fosse destinado a saciar a fome
de milhões de seres humanos, de todo planeta.
Em termos de projeção, registra a fantasia de encontrar seres melhores do que os nossos.

