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Goleiro Bruno é condenado por
sequestro 
Justiça do Rio estipula pena de 4 anos por lesão a Eliza;
em MG, jogador pode ir a júri acusado pela morte dela

Bruno foi condenado por sequestrar, agredir e
constranger a modelo Eliza Samudio em 2009; defesa vai
recorrer

DIANA BRITO
DO RIO 

RODRIGO VIZEU
DE BELO HORIZONTE

A Justiça do Rio condenou Bruno Fernandes a quatro anos e
meio de prisão por sequestro, lesão corporal e
constrangimento ilegal contra a modelo Eliza Samudio.
Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, amigo do ex-
goleiro do Flamengo, foi condenado a três anos por
participação no sequestro.
Em 2009, a ex-amante de Bruno relatou à Delegacia
Especial de Atendimento à Mulher ter sido levada ao
apartamento do goleiro e forçada a tomar substâncias
abortivas. Grávida de cinco meses, ela pedia ao atleta o
reconhecimento da paternidade.
O advogado Márcio Carvalho de Sá, um dos que
representam Bruno e Macarrão, diz que vai recorrer, mas
precisa estudar medidas futuras. "Não conheço o teor da
sentença. Ainda preciso montar a linha de defesa."

"COVARDIA"
Na sentença, proferida anteontem, o juiz Marco José Mattos
Couto, da 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá, classificou
como "covardia" a ação de Bruno. "É absolutamente
reprovável a conduta do réu, já que praticou os crimes (...)
com o propósito de se ver livre do status de pai que não
desejava desempenhar (...) Sua covardia, pois, impõe
resposta penal adequada."
Eliza está desaparecida desde junho e seu corpo nunca foi
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encontrado. Em Minas, a Justiça deve decidir nos próximos
dias se levará a júri o goleiro e outros oito suspeitos do
assassinato de Eliza.
O processo trata especificamente do suposto homicídio, que
teria ocorrido em 10 de junho. O Ministério Público pediu a
condenação do atleta, a quem chamou de mentor e
coordenador do crime. Bruno e Macarrão estão presos desde
julho em Minas.
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