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m caso de agressão
contra mulher chocou
o Brasil e provocou
uma onda de indignação entre anônimos e famosos,
ontem. O produtor musical
Iverson de Souza Araújo, mais
conhecido como DJ Ivis, foi flagrado agredindo a ex-mulher, a
digital influencer Pamella Holanda, de 27 anos.
No último domingo, Pamella utilizou o próprio Instagram
para publicar vídeos das situações em que houve agressões.
Em dois dos registros, o DJ
aparece dando socos e chutes
na ex-esposa na frente de sua
filha bebê. Uma hora depois
dos posts, o músico se pronunciou e alegou ser inocente.
“Ela (Pamella) acabou de
postar uns vídeos onde não
aguento mais ser agredido,
tendo que aguentar calado.
As pessoas vão me julgar, mas
eu não aguentava mais isso.
Recebi chantagem de ameaça
de morte, de ameaça de morte
com a minha filha. Ninguém
sabe o que é isso que eu passei. De querer se jogar com
minha filha do décimo andar”,
começou ele.
Em seguida, Ivis publicou
um vídeo em que Pamela está
com uma tesoura tentando
cortar a tela de proteção da
janela e, enquanto ele filma,
ela dá um tapa nele, falando
que quer se matar. “Isso era
uma guerra de quinta para cá,
quando chamaram uma viatura para mim. Estava sendo
acusado de lesão corporal, de
correr pelo condomínio com
faca na mão. E eu tenho como
provar que não estava. Esses
vídeos aí que estão sendo postados estão postados cortados.
Eu já tive que me embolar no

DJ Ivis aparece dando socos e
chutes na ex-mulher Pamella
em vídeo. Ele alega que o
material foi editado

DJ É FLAGRADO BATENDO NA EX

NA FRENTE DA FILHA
Após denunciar acusado, influenciadora Pamella Holanda, 27 anos, divulgou vídeo com agressões
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chão com ela, com a mãe dela,
com a minha empregada para
ela não se jogar (do prédio)”,
continuou ele, defendendo-se.
Nas imagens, não é possível identificar os dias em que
as agressões aconteceram. O
caso foi parar na delegacia da
cidade de Eusébio, no Ceará. De acordo com o portal
‘G1’, segundo a Secretaria de
Segurança Pública do Ceará
(SSPDS), a mulher registrou
ocorrência de lesão corporal
no último dia 3.
A Secretaria não divulgou
detalhes da investigação, mas
emitiu nota informando que
um inquérito foi aberto e um
boletim registrado em 3 de
julho. Ainda de acordo com
o ‘G1’, a Justiça determinou
medida protetivas em favor
da influencer em 4 de julho.
DEMITIDO

Integrante da equipe do cantor Xand Avião, o DJ foi demitido após a divulgação das
imagens. “Estava viajando e
fui pego de surpresa com essa
tempestade. Coisa muito séria. Não admito e nem compactuo com qualquer tipo de
violência, ainda mais com
mulher. Não tem explicação”,
disse Xand. O cantor explicou
que o vínculo de Ivis com sua
empresa foi encerrado. “Como
todo mundo sabe o DJ faz parte da Vybbe (produtora), e infelizmente não tem como continuar com ele”, completou.
Ontem, a defesa do DJ entrou na Justiça pedindo que
os vídeos das agressões fossem
retirados das redes sociais, no
entanto, teve o pedido negado.

‘Cara extremamente
explosivo e agressivo’

Vídeo divulgado no domingo mostra briga na presença de bebê

Ele não tem paciência e explode
com tudo. Não é nada do que
mostra nos Stories dele todo
alegre. É assim com todo mundo”
PAMELLA HOLLANDA, esposa

> Ao jornalista Leo Dias,
do site ‘Metrópoles’, Pamella falou sobre as
agressões e contou que a
primeira vez que o DJ bateu nela foi quando ainda
estava grávida. “Ele é extremamente explosivo e
agressivo. É um cara que
não tem paciência com
nada e explode com tudo.
Ele não é nada do mostra
e aparenta nos Stories
dele todo alegre. Ele é assim com todo mundo, e
todos sabem”, disse.
Pamella revelou, ainda, que o DJ costumava
deixá-la sem dinheiro e
sem comida e lembrou da
vez que ele quebrou seu

celular, quando ela descobriu uma traição através
de prints. “Ele tentou me
estrangular no banheiro e na cama. E o tempo
todo dizendo que iria fazer uma besteira, que iria
me matar. Me deu uma
cotovelada no olho, me
encheu de socos nas costas. Fiquei cheia de hematomas tudo no exame
de perícia. Ele quebrou
meu telefone, me espancou, a mãe e a babá ouviram. A mãe dele chegou a
dizer que não tinha nada
em meu olho e que eu ficasse calada, porque eu
tinha tudo. Era um terror
psicológico”, contou.

ENXURRADA DE MENSAGENS

Cantoras, atrizes e outras famosas se manifestam nas redes sociais
N Após a divulgação dos vídeos, atrizes, cantoras e outras celebridades publicaram
mensagens apoiando Pamella. “Estamos com você.
Você foi muito corajosa. Que
todas as mulheres percam o
medo e denunciem as agressões que vivem. Seja forte
e corajosa”, disse a cantora
Solange Almeida.
Campeã do ‘BBB 21’, Jul i e t te F r e i r e t a m b é m s e

manifestou. “Por nenhuma
mulher a mais silenciada, a violência não deve e nem pode nos
calar. Não existe justificativa.
Todo o meu apoio à Pamella e
repúdio às cenas e atos de horror do DJ Ivis. Violência contra
mulher é crime”, postou.
A cantora Lexa fez coro. “Estou horrorizada com os vídeos
que acabei de assistir! Isso não
pode passar impune! Chega”.
A cantora Marilia Mendonça

detonou. “DJ Ivis, não existem
justificativas ou argumentos
que diminuam as provas e a
existência do crime cometido. É
inaceitável, intragável e brutal”,
postou a artista.
“Eu vivi a violência dentro da
minha casa e sei o quanto essas
marcas vão além do corpo, elas
ferem a nossa almas”, escreveu
a cantora Joelma.
“Esse caso me transportou
pra um lugar muito sombrio.

U m h o m e m e s p a n ca s u a
ex na frente da sua filha de
meses, na frente de outras
pessoas. A mulher denuncia
e... O homem ganha seguidores nas redes sociais. Estamos indo por um caminho
onde se criam espetáculos
de aberrações, de violência,
onde o algoz vira ídolo. Se
você sofreu ou sofre violência, ligue 180”, escreveu a
atriz Camila Pitanga.

Ex-BBB
cancela
parceria
> A cantora e ex-BBB Flay usou as redes sociais para revelar que iria lançar
uma canção com Ivis.
Diante do ocorrido,
ela contou que a parceria es tá cancelada. “O meu próximo
trabalho seria com o
DJ Ivis. A música já
estava gravada, o investimento já estava
feito. O clipe ia ser
gravado daqui a duas
semanas, e ontem fui
surpreendida, assim
como vocês, com essa
vida dupla do DJ Ivis.
Fiquei com repulsa,
com asco, com dor
como mulher. Antes
perder qualquer investimento do que
isso vir à tona depois
de lançar o trabalho.
Ficaria triste e arrependida por vincular
a minha arte com um
homem capaz de levantar a mão contra
mulher”, criticou.
Paraibano, Ivis tinha acabado de lançar
pela gravadora Som Livre, em 24 de junho, o
EP ‘Eu Ouvi Brasil’ no
embalo da explosão do
subgênero conhecido
como pisadinha.

