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Delegada pediu à Justiça proteção para
ex do goleiro Bruno
HUDSON CORRÊA
DA SUCURSAL DO RIO

Você recomendou isto

Recomendar Você recomenda isso.Seja o primeiro de seus amigos a recomendar isso. · Página do
administrador · Erro Curtir (desfazer)

A delegada da Polícia Civil que registrou em outubro a
queixa de agressão de Eliza Samúdio contra o goleiro Bruno
Fernandes, do Flamengo, pediu na época à Justiça medidas
de proteção para a ex-namorada do jogador.

Elas estão previstas na Lei Maria da Penha, que coíbe a
violência contra as mulheres.

Oito meses depois, nenhuma medida havia sido tomada.
Eliza desapareceu no início de junho. Segundo a polícia,
Bruno é o principal suspeito de envolvimento no sumiço da ex-namorada.

Então responsável pela Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Jacarepaguá, no
Rio de Janeiro, Maria Aparecida Mallet disse ter encaminhado pedido para que Bruno
fosse obrigado judicialmente a ficar afastado de Eliza, que estava grávida.

A ex-namorada relatou a Mallet ter sido agredida e forçada a tomar um medicamento
abortivo para não ter o filho, que seria do goleiro.

Dez dias após a queixa, a delegada foi transferida da Deam e deixou o caso. No período
em que cuidou do caso, diz ter tentado ouvir Bruno por duas vezes, mas ele não
compareceu à delegacia.

O pedido de medidas protetivas foi encaminhado à 1ª Vara Criminal do Rio em outubro.
Em novembro, foi remetido ao Ministério Público. A última movimentação foi em

+ NOTÍCIAS SOBRE O CASO

Mãe da ex do goleiro Bruno diz que pedirá à
Justiça guarda do neto

Goleiro do Flamengo diz que ex deixou filho
com amigo para resolver problemas

Polícia confirma existência de sangue em
carro do goleiro do Flamengo

Família da ex do goleiro Bruno oferece R$
5.000 por informação sobre paradeiro da
jovem

Testemunha confirma à polícia ter visto ex e
goleiro em sítio em Minas

"Rezo para achar o que restou dela", diz pai
da ex do goleiro do Flamengo

Após localização de mancha, carro de goleiro
Bruno é periciado em Minas
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São Paulo terá sábado de sol e tempo seco

Aeronáutica entrega peças do Legacy a dona
do jato

Neblina obriga transferência de 36 voos de
Cumbica

Mega-Sena deve pagar R$ 6,5 milhões neste
sábado
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Marcos Muniz (337) (09h46) há 1 minuto

1. Delegada pediu à Justiça proteção
para ex do goleiro Bruno

2. Aeronáutica entrega peças do Legacy
a dona do jato

3. Neblina obriga transferência de 36
voos de Cumbica

4. Dupla de assaltantes é presa ao tentar
roubar residência na zona leste de SP

5. Restaurante de hotel diz que vai
mudar assessoria após apreensão de
alimentos em SP

1. Corpo de jovem é encontrado com
marcas de ataque de tubarão em praia
de PE

2. Dois incêndios atingem imóveis em
SP; moradora diz que bombeiros
demoraram

1. Pedágio na Imigrantes sobe para R$
18,50; reajuste começa na quinta (1º)

2. Tarifa de pedágio das rodovias
estaduais de SP vai aumentar na quinta

fevereiro.

O promotor de Justiça do caso, Alexandre Murilo Graça, disse não saber se a Justiça
determinou proteção.
"Sinceramente, não sei porque ainda não li. Acho que não tem nenhuma medida
deferida ali. Não vou ler isso agora", afirmou ontem.

Ele disse ter solicitado que o pedido de medida protetiva fosse juntado ao inquérito com
a queixa de Eliza. Segundo a Polícia Civil, a Justiça não determinou nenhuma medida
protetiva.

Graça disse ter recebido na quinta o inquérito da delegacia e que aguarda laudo que
comprovaria o uso de abortivo na urina de Eliza. O exame só foi concluído na semana
passada. O IML diz que não houve pedido de urgência.

Mallet, que requisitou o exame, disse que o laudo por si só é um pedido urgente.

Ontem Bruno treinou e não deu entrevistas. O advogado Michel Assef Filho não retornou
as ligações.

CONDENAÇÃO

Cleiton Gonçalves, 22, que dirigia a Range Rover de Bruno quando ela foi apreendida
sem licenciamento em Contagem (MG) em 8 de junho, foi condenado em 2007 e está
em regime aberto.

O advogado Lorivaldo Carneiro confirmou que Gonçalves cumpre pena por "crime contra
patrimônio". A Polícia Civil encontrou vestígios de sangue no veículo e investiga se é de
Eliza. Carneiro nega qualquer envolvimento do cliente no sumiço dela.
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Militares brasileiros abriram arquivos sobre ovnis; ouça ufólogo
Você está escondendo uma vida secreta de si mesmo? Teste indica os sinais
Gay se arrepende de saída do armário e enfrenta "luto da heterossexualidade"
Inglês e mais 6 línguas em lições de 15 min, com livro e CD. Desconto de 20%
Dicionário Houaiss na nova ortografia de R$ 250,00 por R$ 174,90; economize 30%!

A HISTÓRIA SECRETA
DOS PAPAS

Brenda Ralph Lewis

DR. CABELO

Luciano Barsanti

Comentar esta reportagem Ver todos os comentários (1)

Dupla de assaltantes é presa ao tentar roubar
residência na zona leste de SP
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