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Traíra vaza vídeo íntimo
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LLBARRACO BOMBOU NA INTERNET
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Publicou vuco-vuco da amiga ex-judoca e levou ipon na rua
LLTHUANY DOSSARES

A

universitária e ex-judoca Eloísa Brita, 20 anos,
teve um vídeo íntimo
seu com o ex-namorado espalhado nas redes sociais, na última segunda-feira. Para piorar, a publicação foi feita por
um amigo de infância, a quem
ela emprestou o celular. Mas
ela não baixou a cabeça e foi
à luta. Ao cobrar satisfação do
traíra, aplicou nele um corretivo com golpes da luta que
domina. A cena foi gravada e
também bombou nas redes.“O
ruim de malandro é só achar
que a mãe dele fez filho esperto”, diz em vídeo no Instagram.
Eloísa estuda há nove meses nos EUA e voltou ao Rio no
dia 18 de maio, para passar dois
meses com os pais, em Guada-

lupe, na Zona Norte. O vídeo
íntimo foi descoberto pelo
traíra no dia seguinte.
“Ele estava na minha casa e
deixei meu celular na mão dele,
desbloqueado. Éramos amigos
de infância. Há uma semana,
outro amigo me disse que sabia
que ele tinha pego o vídeo na
minha galeria e espalhado no
Whatsapp”. Eloísa foi tirar satisfação e achou que estava resolvido. Na segunda-feira, ela
descobriu que o vídeo estava
circulando na Internet.
“Fiquei sem ação. Depois fui
me resolver com ele e acabou
acontecendo a briga,que também
viralizou.Graças a todo apoio que
venho recebendo, não fiquei para
baixo e estou podendo ajudar outras meninas”, diz. Divulgar vídeo
íntimo sem autorização é crime de
injúria e difamação.

Arquivo pessoal

Antes de morar nos EUA, Eloísa participava de torneios de judô

LLHOMICÍDIO NA SERRA

Matou namorado da ex-mulher
Maicon Rodrigues Francisco é procurado por crime em Petrópolis
Suspeito de matar o namorado de sua ex-companheira,
Maicon Rodrigues Francisco
está foragido. Na manhã de ontem, policiais da 105º DP (Petrópolis) fizeram uma operação para cumprir mandado de prisão
por homicídio qualificado, mas
ele não foi encontrado.
O crime aconteceu em Petrópolis, Região Serrana. A vítima, Matheus Santos de Oliveira, foi dado como desaparecido
no último dia 13. O corpo foi
encontrado quatro dias depois
em um matagal na localidade
conhecida como Lagoinha.
“O autor é pai de um dos fi-

lhos da namorada da vítima.
Com frequência ele ia até a casa da ex e conhecia a vítima. As
discussões eram frequentes por
conta da criança, por ele se meter no relacionamento”, explicou a delegada Juliana Ziehe.
As investigações e buscas
começaram no dia 17, quando parentes foram à delegacia
registrar o desaparecimento. A
polícia concluiu que no dia 13
de junho eles discutiram na casa da mulher, quando ela não
estava em casa. Matheus foi
golpeado na cabeça e morreu.
Maicon escondeu o corpo um
matagal próximo e fugiu.

Apontados pela polícia como os responsáveis pelo assalto à casa do surfista Pedro
Scooby, Wesley Lucas Silva
Ferreira, Marcos Paiva Torres Ximenes e Deyvert Henrique e Souza, foram presos
na manhã de ontem por
agentes da 32ª DP (Taquara). O crime aconteceu no
dia 15 de junho, em Curicica, na Zona Oeste. Eles roubaram celulares e dinheiro,
e chegaram a agredir uma
funcionária da casa.A moto
usada por ele foi apreendida.
LL
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Trafica no
cemitério
LLPoliciais Civis da 28ª
DP (Praça Seca), prenderam, ontem, no Cemitério do Caju, Zona
Norte do Rio, Rômulo
de Andrade, o ‘Mineiro’,
de 44 anos. Contra ele havia uma condenação de
oito anos de prisão por
tráfico de drogas e associação ao tráfico. Rômulo foi encontrado no
no crematório do Cemitério, onde trabalhava como supervisor.

Maicon escondeu o corpo em um matagal perto da casa da ex

