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LLna baixada

‘Fiquei em choque’
Advogada sofreu abuso sexual em clínica de estética

A

advogada que sofreu abuso sexual em uma clínica
de massagens e estética em
Magé, na Baixada Fluminense,
contou que conheceu o suspeito
quando frequentou uma igreja na
qual ele era pastor. Com dores nas
costas, a mulher, de 26 anos, decidiu procurá-lo depois que ele divulgou tratamento para coluna.
Policiais da 66ª DP (Piabetá)
prenderam o homem,de 53 anos,
em flagrante, terça-feira, acusado
de assediar sexualmente uma mulher durante uma sessão de massagem.Ele trabalhava num centro
médico e estético de Piabetá.
O MEIAHORA conversou com

a vítima.“Ele é pastor. Pregava em
uma igreja que frequentei por um
tempo.Eu seguia ele no Facebook
e vi os vídeos sobre o tratamento
para coluna”, contou a advogada,
que disse que sentia fortes dores na
coluna.“Chamei ele no WhatsApp e solicitei uma avaliação.A avaliação foi normal, com roupa. Na
primeira sessão, eu me senti desconfortável. Minhas dores eram
concentradas na parte de cima,
mas ele disse que meu cóccix estava deslocado”, relatou.
A vítima afirmou que o homem pediu a ela que tirasse a roupa para fazer a massagem, alegando que precisaria alinhar seu

cóccix. “Ele disse que havia nódulos na minha virilha e por isso estava doendo. Ele começou a
usar óleo e massagear a região. Eu
me senti desconfortável, mas ele
foi massageando até o joelho. Até
que puxou minha calcinha para o
lado e introduziu a mão e a boca na
minha vagina.Eu empurrei ele.Fiquei em choque”, contou.
A advogada registrou a ocorrência na 66ª DP (Piabetá). O
acusado teve a prisão em flagrante
convertida em preventiva ontem.
A defesa do suspeito informou
que“não existe nos autos qualquer
evidência concreta que demonstre a ocorrência do suposto delito”.
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Operação após briga de torcida
Policiais civis da Delegacia do
Aeroporto do Galeão cumpriram 18 mandados de busca e
apreensão em endereços de 13
membros da torcida organizada Força Jovem do Vasco. O
delegado Adriano França, titular da especializada, investiga se os torcedores envolvidos
em uma briga no aeroporto,
dia 8,podem ser indiciados por
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associação criminosa. O confronto ocorreu entre dissidentes da torcida,durante chegada
da delegação do Vasco ao Rio.
Com as imagens de câmera de
segurança,foi possível identificar os envolvidos.Agora, a polícia vai avaliar a conduta individual dos torcedores, que
podem responder até por tentativa de homicídio.

Morre passageiro baleado
LLMorreu, na manhã de ontem, Reginaldo Teixeira dos
Santos, de 51 anos, uma das vítimas do assalto a um ônibus
da linha 864 (Bangu-Campo
Grande) na Zona Oeste, domingo. Ele tinha sido levado
para o Hospital Municipal Ro-

cha Faria, em Campo Grande,
em estado gravíssimo após ser
atingido por dois tiros no peito, mas não resistiu. Raphaela
Cardoso da Silva, de 23, também foi levada para a unidade
com ferimentos no rosto e teve
alta no mesmo dia.

