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 [TrumanMOB] Maria-chuteira assumida revela segredos de festas de jogadores

Mellissa Natsuny, cantora de funk, teve casos com vários: '(Alguns) bebem tanto que na hora do
sexo não conseguem ter uma performance boa.'

Maria-chuteira é como são chamadas as mulheres que adoram se envolver com jogadores de futebol. Na
novela “Avenida Brasil”, Isis Valverde vive uma delas, Suelen, que terá um caso com o jogador Leandro,
vivido por Thiago Martins.

Mellissa Natsuny, de 25 anos, é maria chuteira assumida. A funkeira nasceu no Pará, mas mudou-se para
São Paulo em busca de fama e dinheiro, e é nas festas dadas por jogadores que ela se sente feliz.

“Desde os 16 anos eu me envolvo com jogadores. Sei onde são as festas e vou atrás deles. Já fiquei com
atletas do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Internacional, Clube do Remo, Ponte Preta e até da Seleção
Brasileira”, contou.

Segundo Melissa, ela teve um caso longo com Edmilson, ex-jogador do São Paulo, do Palmeiras e da
seleção. “Vivemos um tempo mantendo um caso e uma relação de amor. Hoje em dia ele é casado,
evangélico e respeito muito, evitando falar do assunto. Somos amigos, mas nada além disso”, contou.

De acordo com Melissa, a vida de maria-chuteira não é fácil. “Viramos noites em festas e temos que estar
sempre bonitas e bem vestidas. Já vi jogadores darem dinheiro para algumas meninas da comunidade que
frequentam as festas irem ao salão ajeitar o cabelo. Eles falam mesmo: ‘Esse dinheirinho aqui é para você
dar um trato no seu cabelo.’ Eles veem que elas não têm condição e ajudam. Uma vez eu estava em uma
festa, tinha acabado de fazer escova e me jogaram na piscina. A sorte é que me deram um dinheirinho
para eu fazer escova de novo”, contou.

Entre os jogadores mais desejados pelas marias-chuteiras estão Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Kaká. “O
Kaká é meu sonho de consumo. Ele é lindo, rico, família e perfeito. Mas eu o respeito, pois é evangélico.
Tenho amigas que já ficaram com Ronaldinho Gaúcho e com Adriano, mas eu, infelizmente, nunca fiquei.
Eles são bem simpáticos e tratam todos bem, por isso todas querem ficar com os dois”, disse.

Segurança bem rígida em festas
Melissa falou um pouco de como são as badalações dos jogadores e contou como é o esquema de
segurança: “Nas festas vão meninas de comunidade, atrizes pornôs, mulatas de escola de samba, garotas
de programa, funkeiras, patricinhas... Eles não gostam de chegar em uma festa e ter que paquerar
alguém. Eles já querem as mulheres certas lá.”

Para não haver risco de caírem fotos na mídia, as frequentadoras são proibidas de entrar com bolsa e
celular. “Somos proibidas de entrar com câmera. Nossas bolsas ficam guardadas na entrada da festa e
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entramos sem nada. Eles dançam e bebem bastante. É impressionante a forma como eles bebem. Muitos
deles acabam a noite caídos de tanto beber álcool”, revelou.

Sobre os “gols” dos jogadores com as mulheres, a funkeira contou que eles fazem bastante, mas que
muitos são melhores em campo: “Geralmente eles pegam duas ou três mulheres. Mas muitas reclamam,
pois eles bebem tanto que na hora do sexo não conseguem ter uma performance boa. Muitos são
melhores em campo.”

De acordo com Melissa, fidelidade é uma coisa que existe, sim, nesse meio. “Tem jogador que tem
namorada, respeita isso e vai só para curtir e fazer social. Mas o que eles gostam mesmo é de disputar
quem pega a mais bonita na festa. E, no fundo, eles são carinhosos, e como vêm de famílias humildes,
nos entendem e nos ajudam bastante. Muitos têm consciência de que são feios e que se fossem pedreiros
não estaríamos com eles”, finalizou.

http://ego.globo.com/famosos/noticia...jogadores.html

---

Minha reação ao ler esta matéria: :facepalm: Guardadas as devidas proporções, tem mulher que trata a si
mesma como objeto, como coisa pra ser vendida e trocada. Pqp.

• The richest man in the world is not the one who has the most, but the one who needs the least •
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Só se teve caso com o Ronaldo, maior cara de traveco... Mas a bunda é legal. 
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Quero nascer mulher na próxima encarnação
faço até barraco lá em cima se não deixarem
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Tu esqueceu do mais importante.. as pics : 
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"Mellissa Natsuny..."
Quem? Deve ser mais alguma gostosa que eu n conheço, jogo no google e vejo uma mulher com 42 de
braço e cara de touro bombado, tá é louco...

Mas essa sua vontade de dar pode ser feito nessa vida mesmo cara... Se você gosta de uma jeba, senta
fundo e pau na maquina...
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Quero nascer mulher na próxima encarnação
faço até barraco lá em cima se não deixarem

MouaH, esf, [printer] e mais 1.
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 Citando Dino 

Muitos têm consciência de que são feios e que se fossem pedreiros não estaríamos com eles”, finalizou.

 Citando Allan 

Tu não merece ter um pênis. Tomara que tu sejas estéril e não propague esses genes pq no código genético
deles só tem fracasso (até os teus espermatozóides devem ser imbecis).
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 Citando Dino 

Tenho amigas que já ficaram com Ronaldinho Gaúcho e com Adriano, mas eu, infelizmente, nunca fiquei.
Eles são bem simpáticos e tratam todos bem, por isso todas querem ficar com os dois.
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uma prostituta de zona é 10 vezes mais digna que essas "marias-chuteira" aí.
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Não sei se senti pena ou vergonha alheia ao ler isso.

#10

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.370
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando Dino 

Eles falam mesmo: ‘Esse dinheirinho aqui é para você dar um trato no seu cabelo.’ Eles veem que elas não
têm condição e ajudam. Uma vez eu estava em uma festa, tinha acabado de fazer escova e me jogaram
na piscina. A sorte é que me deram um dinheirinho para eu fazer escova de novo”, contou.
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É foda pensar que alguém se dá tão pouco valor, e consegue viver assim.
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eu fiz sexo com homem.
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Desconfio que essa jaguara aí é uma que eu já vi na televisão, falando quase a mesma coisa. Acho que
era a mesma, pois a da tv também só vivia pra ir atrás de jogador.
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O que eu acho mais irônico é que esse tipo de mulher se ofende quando chamada de puta.
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É foda pensar que alguém se dá tão pouco valor, e consegue viver assim.

Moda Focka, POLAR, Don17 e mais 6.
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Muito feia essa aí, mas se for considerar a beleza dos jogadores, está bem acima da média. 

Exemplo esquisito é aquela mulher samambaia e o dentinho. Aquele jogador é muito feio.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

pra sempre Cocera
Sep 2008
1.621
332

 Citando Dino 

Entre os jogadores mais desejados pelas marias-chuteiras estão Ronaldinho Gaúcho
Tenho amigas que já ficaram com Ronaldinho Gaúcho e com Adriano, mas eu, infelizmente, nunca
fiquei

"Suas bombas não matam nossa fome, mas alimentam nossa desgraça."

 

18-04-2012 18:59

Ainda preferimos você, Andressinha hahahahaha

Aposto que o jogador da Ponte foi o André Balada ou o Tinga Cachaça (Hoje no Palmeiras).

#17

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Charles de Gaulle
May 2011
2.242
813

Bohannon 

Membro

 Citando Andressinha 

Muito feia essa aí, mas se for considerar a beleza dos jogadores, está bem acima da média.

 Citando brucinha 

pode rolar sexo entre homens, mas só não pode beijo na boca porque daí é viadagem total!

 

18-04-2012 19:01

CALA BOCA SEU PALHAÇO, FALAR ASSIM DA MINA.

#18

Registro:
HERBALIFE LIFESTYLE

Oct 2005

The Voice 

Membro

 Citando Henri 
"Mellissa Natsuny..."
Quem? Deve ser mais alguma gostosa que eu n conheço, jogo no google e vejo uma mulher com 42 de
braço e cara de touro bombado...
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Você não sabe o que é namorar uma mina que tem 2000-3000 ng/dl circulando no sangue.

Mensagens:
Verdinhas:

3.890
1851

Moda Focka, Holocaustous, C4nh0t0 e mais 6.

 

18-04-2012 19:12

EHAUEHAUEAHE
tive a mesma reação, ronaldinho gaúcho heAUEHUA BR!

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

:3
Jan 2005
9.877
55

corvin  

Membro

 Citando ChinChan 

http://i1.kym-cdn.com/entries/icons/...0023113298.jpg

:3
:3
:3
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E descendente de Italianos.

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Charles de Gaulle
May 2011
2.242
813

Bohannon 

Membro

 Citando The Voice 

Você não sabe o que é namorar uma mina que tem 2000-3000 ng/dl circulando no sangue.

 Citando brucinha 

pode rolar sexo entre homens, mas só não pode beijo na boca porque daí é viadagem total!
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Aqui a gente chama isso de prostituição 

#21

Registro:
Mensagens:

Mar 2012
396

Kvin 

Membro

 Citando Dino 

Eles falam mesmo: ‘Esse dinheirinho aqui é para você dar um trato no seu cabelo.’ Eles veem que elas não
têm condição e ajudam. Uma vez eu estava em uma festa, tinha acabado de fazer escova e me jogaram
na piscina. A sorte é que me deram um dinheirinho para eu fazer escova de novo”, contou.
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Edit.: Aguardo um post longo e esquizofrênico do Truman

Verdinhas: 238

Última edição por Kvin : 18-04-2012 às 19:16

 Citando MaçãEtílica 

dar o brioco nao faz mal a saude
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Dino acessando ego....

No mais,

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Go away noob
Jul 2011
2.271
1116

SysTray 

Membro

 

18-04-2012 19:24

Sempre que alguém cita a Samambaia e o Dentinho me vem inevitavelmente na mente esse "trote" que
ela fez com o pai dela, falando que estava grávida de um motoboy. Agora, ela grávida do Dentinho,

#23

Registro:
Mensagens:
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Who Let The Dogs Out?
Sep 2003
1.050
1353

Don17 

Membro

 Citando Andressinha 

Muito feia essa aí, mas se for considerar a beleza dos jogadores, está bem acima da média. 

Exemplo esquisito é aquela mulher samambaia e o dentinho. Aquele jogador é muito feio.
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imagino que a conversa foi mais ou menos parecida, mas a reação do pai dela com certeza foi ao
contrário hahaha. Samambaia fez o pé de meia.

 Citando Psyculture 

Eu sinceramente admiro meu pai, ele comeu minha mãe, se separou dela e ainda conseguiu fugir da justiça
pra não pagar pensão. Mas eu tenho boa relação com o meliante, e engraçado que hoje é ele que pede
dinheiro pra mim.
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toma, isso que voce queria né

#24

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

pra sempre Cocera
Sep 2008
1.621
332

ChinChan 

Membro

 Citando SysTray 

Dino acessando ego....
http://i1147.photobucket.com/albums/...AiTemCoisa.jpg

No mais,
http://i1147.photobucket.com/albums/...thout_pics.gif

"Suas bombas não matam nossa fome, mas alimentam nossa desgraça."

burk.
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-- Tema claro
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Também morro de vontade de ficar com o ronaldinho gaucho
Imagina, aquele cabelo sedoso se espalhando pelos meus peitos, aqueles dentes perfeitos mordendo meu
pescoço, ai até me arrepio só de falar nisso

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.044
727

XtReMe . 
Membro

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!

MouaH, hirano e Chessus.
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