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NA JUSTIÇA

DETALHES DO
RELACIONAMENTO
ABUSIVO

REPRODUÇÃO

Esta coluna descobriu alguns detalhes do
relacionamento abusivo que Mc Marcelly
vivia com seu ex-marido, Frank
Cavalcante. Segundo fonte que já
frequentou o apartamento e o convívio do
casal, o empresário - que está preso por
agressão e cárcere privado da cantora - a
proibia de ter amigos, fazia com que os
amigos dele fossem os dela e não deixava
ela sair sozinha. A funkeira só trabalhava
e, dentro de casa, costumava conviver
com os gritos do ex-companheiro. Um dos
vizinhos da cantora no condomínio que
ela morava com Frank, em Pilares, na
Zona Norte do Rio, também falou um
pouco sobre a rotina do agora ex-casal.
“Não só eu, como alguns moradores
suspeitavamos disso (cárcere privado). Os
toldos do apartamento dela nunca foram
levantados. Quando ela andava com ele
era sempre de cabeça baixa, a filha quase
nunca vinha ao condomínio e, quando
vinha, vivia sozinha na área de lazer e
contava muitas histórias, mas a gente não
sabia até onde era verdade”, diz a fonte,
que não será identificada por razões
óbvias.
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Casa de R$ 7 milhões de
Marcos Mion é atingida
por alagamento

M

TAMIRES DANTAS

Na próxima sexta-feira, Mc Jottape e Mc Kawe lançam a música ‘Desculpa Mãe’, com clipe que vai ao ar
pelo canal OQ Produções, no YouTube. “Esse clipe que
gravei com Mc Kawe é uma homenagem que fizemos
às nossas mães e nele contamos um pouco da história
de cada um de nós. Retrata uma realidade de quem
tem origem humilde, que não se tornou doutor, mas
conseguiu levar um pouco de conforto para a família”,
diz Jottape.
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esmo arcando com um custo de R$ 4,9
mil mensais de condomínio, o apresentador Marcos Mion parece não estar
satisfeito com o investimento de R$ 7,2 milhões,
feito em junho de 2018, ao adquirir sua mansão.
É que vizinho do apresentador, em um condomínio de casas luxuosas em Porto Feliz, São Paulo,
resolveu iniciar uma construção, arrumando
uma encrenca bem grande com o artista.
Diante de algumas irregularidades nas obras
do lote vizinho, que chegou a ser embargada,
Mion passou a questionar a associação de
moradores do complex para saber se o condomínio aprovou o início das obras e em quais
circunstâncias, bem como se a obra colocaria
em risco a segurança dos moradores, em especial a dele e da família, suspeitando de omissões por parte do condomínio.
Mion relata que em fevereiro de 2020, houve

um alagamento na obra vizinha, atingindo o
interior de sua casa.
O apresentador quer que seja apresentada a
documentação que comprove a segurança dos
taludes e que seja comprovado a real situação
quanto às novas inclinações dos tais taludes.
Por haver riscos a sua segurança e a de sua
família, que tem a casa ao lado da obra, Mion

Apresentador vem tendo problemas
com obra do vizinho
ainda teme sofrer prejuízos no imóvel e, sem
nenhuma providência plausível tomada por
parte do proprietário e da associação de
moradores do condomínio, o apresentador e
seu advogado agora cobram judicialmente
que os documentos sejam apresentados.
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