Rolo de assédio sexual envolve Dentista , Idosa e Cinegrafista de Maringá
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Gosta de rolo e confusão? Então continue lendo.
Em Maringá o jovem dentista Fernando registrou queixa no início da semana contra a senhora
Terezinha, 72 anos por assédio sexual. No boletim de
ocorrência da 9ºSDP, o dentista disse ter sido assediado por sua paciente. Pois bem,
resolvemos procurar a senhora Terezinha para ouvir a sua versão, segundo ela, tratava o
dentista como um neto, "
ele sempre fou
muito atencioso comigo, no dia de seu aniversário cheguei a dar R$ 400,00 para que ele
fizesse uma festinha, a qual fui convidada. Fernando sempre veio em minha casa comer...bolo,
cachorrão, arroz e feijão, sempre o tratei muito bem
."
No último final de semana, o dentista foi até a casa de dona Terezinha emprestar um chapeu
para ir a uma festa junina, segundo ela, na cozinha o dentista teria dado um beijo em seu rosto,
até aí tudo bem, mas em seguida recebeu repentinamente um beijo na boca, o qual foi
repreendido na sua atitude pela senhora.
Terezinha também comentou que no consultório, sempre recebeu carinhos por parte dele em
seus seios e bunda, mas ela nunca achou ruim, por que aquilo se tratava de carinho de uma
criança.
Mas o pior, e olha que tem mais, foi uma ligação de um cinegrafista de uma emissora de
televisão de Maringá, conhecido de dona Terezinha e do dentista Fernando, foi o que a
revoltou, no telefonema o cinegrafista chamava a aposentada de 72 anos para um ménage à
trois, sexo a três, suruba mesmo. Pensa numa mulher brava.
"Olha aqui Lucas, nem quando eu era mais jovem fiz isso, não vai ser agora...nunca gostei de
homem por que homem não presta...
" disse a vovó toda nervosa, se não
bastasse, no outro dia recebe outro telefonema de Lucas que disse, "
então vovó vamos fazer o seguinte, sai nós três, a senhora fica com o Fernando e eu só fico
olhando.
"
A vovó "pegou ar", e disse que iria na Delegacia registrar queixa contra os dois. Será que por
medo o dentista resolveu fazê-la antes?
Tem coisas que só acontecem em Maringá...
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