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LLAGRESSÃO NO SHOPPING

‘Sofri abuso físico’
Cantora agredida pelo marido faz desabafo

V

ítima de agressão do marido em um shopping no
Recreio dos Bandeirantes,
Quesia Freitas agradeceu o apoio
que está recebendo nas redes sociais.A cantora gospel revelou que,
desde o dia seguinte ao casamento,
já sofria violência de Bruno Feital.
“É um misto de vergonha,porque você não quer acreditar que
está passando por aquilo, com
aquela gravidade. Mas uma hora você vê que está piorando e não
quer aceitar. Você quer falar, mas
ainda tem medo da pessoa te matar. Só que hoje estou começando
a entender que não preciso do perdão dele”, disse Quesia depois que

o vídeo da agressão viralizou na internet. O motivo da última agressão foi que,ao pedir um café no local, Bruno soube que não tinha a
marca de chocolate preferida e aí
ele explodiu para cima dela.
Segundo Quesia contou em
entrevista à revista Marie Claire,
os dois se conheceram há um ano
e meio e casaram após um mês de
namoro.Ela já havia prestado duas
queixas contra o marido por violência doméstica. Em uma delas,
de outubro de 2019, a cantora já
havia entrado com um pedido de
medida protetiva.O marido tinha
que permanecer por cerca de 400
metros distante da mulher.

Após alguns meses de separação, este ano, o casal voltou a ficar
junto.“Sofri abuso físico, psicológico e sexual. Foi difícil perceber a
situação na qual me encontrava,
mas eu tinha medo de que o próximo vídeo poderia ser meu óbito”, desabafou ela.
Quesia mandou um recado para outras mulheres em situação de
violência doméstica: “Por mais
dolorido que seja,se for necessário,
que elas fujam.Procurem uma delegacia,peçam ajuda a um vizinho.
Só agora estou vendo o dano que
estava fazendo em mim. Quando
você sai,você para para pensar em
tudo que estava suportando”.

LLEM NITERÓI

Preso após matar a ex
Covarde também tirou a vida do namorado da vítima
Um homem de 20 anos foi
preso em flagrante em Niterói,
na noite de terça-feira, acusado
de matar a ex-companheira e
o atual namorado dela. A polícia encontrou o suspeito após
ele ser baleado e dar entrada no
Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.
Segundo a polícia, horas antes, o acusado invadiu a casa da
vítima, na comunidade da Ititioca, em Niterói. Ele atirou
contra o casal e fugiu do local.
A polícia investiga se traficantes atiraram contra o acusado
na hora da fuga.
Segundo testemunhas,
Agatha Karolyne de Jesus, de
23 anos, chegou a ser levada por paramédicos do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima
(Heal), no Fonseca, em Niterói.

Luciano Belford

Polícia investiga se o acusado foi baleado por traficantes na fuga

Ela não resistiu e morreu após
da entrada na Emergência. O
atual companheiro da vítima
morreu no local do ataque. O
relacionamento entre Agatha

e o autor do crime já havia terminado há seis meses.
A ocorrência foi registrada na
Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

Quesia Freitas foi agredida pelo marido em shopping no Recreio

