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LeoDias

BOA AÇÃO. O ator Nando Cunha foi convidado pela Comlurb para apadrinhar o ‘Rio Novo Olhar’,
coordenado pela Companhia. O programa reúne diversos órgãos da prefeitura e a iniciativa privada na
revitalização de praças e outros espaços públicos degradados. O projeto reaproveita troncos de árvores que estavam em risco de queda, restos de poda, pneus, pallets e diversos materiais que iriam para
o lixo para embelezar espaços e confeccionar mobiliários e brinquedos.
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Esclarecida a
confusão de
Alexandre e
Gusttavo

Ewerton Pereira

NN Bárbara Labres, a DJ gata
do ‘Central da Copa’, apontada como uma das conquistas de Neymar no fim de ano,
está chamando a atenção.
Ela esteve em um evento no
Rio e, ao aparecer no palco
mostrando seu rebolado,
atraiu todos os flashes da
imprensa presente.

Férias merecidas

M

uito se questionou sobre quem era o
verdadeiro contratante no show da ‘discórdia’ em Santa Catarina, no último fim
de semana, que causou uma troca de acusações
entre Alexandre Pires e Gusttavo Lima. A coluna
agora explica: havia dois contratos. Um deles era
entre a casa de shows e o cantor Gusttavo Lima,
que assinaram um documento de risco, ou seja,
Gusttavo não receberia cachê, e sim, dividiria o
valor arrecadado na bilheteria, sendo ele um dos
responsáveis também por arcar com os lucros
e despesas do evento. Em um outro contrato,
firmado entre Alexandre Pires e a casa, o cachê
era fechado, sem riscos. Ele receberia um valor X
acertado por seu show. Sendo assim, na teoria,
Gusttavo, responsável também pelas despesas
do evento, teria que pagar parte do cachê de Alexandre sim, como mostra a cláusula 14ª do contrato assinado por Gusttavo com a casa. Em nota,
a assessoria de Alexandre Pires disse desconhecer
os dois contratos. “O único contrato que o Alexandre Pires sabia, e que tinha ciência e assinatura do
empresário Aldo, é com a casa de shows. Ele, em
nenhum momento, soube detalhes do contrato
do Gustavo com a casa. É natural que o escritório
trabalhe com um contrato só”, afirmou. A assessoria de Gusttavo reafirmou: “O cantor Gusttavo
Lima pagou, ainda que de forma (in)direta os
50% do cachê de Alexandre Pires, já que o valor
foi descontado do ‘borderô dele’”.

Efeito Neymar

NN Depois de uma longa temporada no musical ‘Lololendi’, estrelado pela atriz Heloísa Perrisé, Rafa Mezadri,
o Dunga, um dos principais
atores na peça, curte suas
merecidas férias no exterior.
Descanso e alegria de sobra!

Treino pesado
NN Bianca Andrade está focada em sua estreia na Marquês de Sapucaí. Ela, que
será musa da Grande Rio,
está há um mês malhando
pesado com o consultor fitness Rodrigo Lourenço. Ela
treina quatro vezes por semana e adota treinos curtos
e intensos para adquirir a
boa forma.

BRILHO E MUITO SAMBA NO PÉ
Diretamente de suas férias paradisíacas, Lívia Andrade desembarcou
no Rio de Janeiro para o primeiro ensaio de rua da escola de samba
Paraíso do Tuiuti. A musa da agremiação roubou a cena exibindo seu
bronzeado em um look todo dourado e mostrando carisma, empolgação
e muito samba no pé.

Grande Rio de volta ao Monte Líbano
NN O Acadêmicos do Grande Rio volta, a partir do
dia 26, aos seus tradicionais ensaios no clube
Monte Líbano, na Lagoa.
Para este retorno ao espaço na Zona Sul, a agremiação receberá diver-

sos convidados especiais
para abrilhantar a festa.
Nomes como Sorriso Maroto (26/01), MC Livinho
(02/02), Vou pro Sereno
(09/02), Ludmilla (16/02)
e Neguinho da Beija-flor
(26/01 e 02/02) estão en-

tre os convidados da festa pré-carnavalesca, que
sempre tem a bateria da
Grande Rio no encerramento. Os ensaios serão
todos os sábados, até dia
16 de fevereiro, com ingressos a partir de R$ 40.

Dispensada
A Record TV não vai mais
renovar o contrato com Nadja Pessoa. A empresária agora está livre para a RedeTV!,
que está de olho nela.
NN

ANOTA AÍ
NN Márcio Donato sobe ao
palco do Teatro Bradesco Rio
no dia 17 de janeiro, às 22h.
O comediante aborda temas
como transporte público e
relacionamentos passados.
NN Ciro Sales, que viveu Du
Love em ‘Segundo Sol’, estreia no espetáculo ‘O Lado
B’ com a Companhia Água
Benta, na sexta-feira, na Cidade das Artes, na Barra da
Tijuca.

Fernanda Dias/Agência O Dia

Motorista da Uber é assassinada
Kátia Valéria teria sido estuprada e foi jogada em carro, que caiu no barranco, em Caxias
Whatsapp O DIA

legacia, Edvaldo disse que
conhecia Kátia e que teve relação com ela, com consentimento da vítima. “Mas já
sabemos que isso é mentira.
Ele teria chamado a vítima
pela Uber para fazer uma
corrida. O destino ainda não
sabemos”, apontou.

MARIA INEZ MAGALHÃES
minez@odia.com.br

O que parecia ser um acidente de carro se revelou um homicídio. Ao pararem para ver
um veículo em um barranco,
policiais do 15º BPM (Duque
de Caxias) encontraram o corpo da motorista da Uber Kátia Valéria Nunes Bastos, de
47 anos, no banco traseiro de
um Gol preto. Edvaldo Felix
Duarte dos Santos, que estava
no carro, foi preso.
O veículo foi encontrado
por volta de 1h de ontem, na
Rodovia Washington Luiz,
quilômetro 116, em Duque
de Caxias. Há indícios de que
Kátia tenha sido estuprada
e asfixiada. De acordo com o
delegado-titular da Delegacia de Homicídios da Baixada
Fluminense (DHBF), Daniel
Rosa, o crime, embora tenha

CADASTRO CORTADO

Carro de Kátia foi achado por PMs, que prenderam um homem no local

sido contra mulher, não é feminicídio, mas homicídio.
“Feminicídio se caracteriza pela violência doméstica
ou familiar com relação entre vítima e autor ou quando
há menosprezo ou aversão
ao sexo feminino. Não con-

seguimos detectar nenhuma
dessas situações nesse caso.
O fato de matar uma mulher, automaticamente, não
significa o menosprezo ou s
aversão ao sexo feminino”,
explicou o delegado.
Rosa contou que, na de-

Em nota, a Uber lamentou a
morte de Kátia, avisou que
baniu Edvaldo do cadastro
de clientes e que vai colaborar com as investigações.
“Ficamos chocados em saber que a motorista parceira
foi vítima desse crime terrível. A Uber repudia todo tipo
de comportamento violento
contra mulheres e acredita
na importância de combater,
coibir e denunciar casos que
envolvam qualquer forma de
assédio ou violência”.

DIA A DIA

DOIS PMS BALEADOS EM REALENGO

MULHER É FERIDA NA PRAÇA SECA

Dois PMs em um carro descaracterizado foram atacados
a tiros em um dos acessos à
comunidade Jardim Novo,
em Realengo, na manhã de
ontem. Os militares disseram
que foram guiados pelo GPS
e entraram por engano na
Rua Frederico Faulhaber. A

Uma mulher ficou ferida ontem,
durante um confronto entre policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá), e outras unidades do 2°
Comando de Policiamento de Área
(CPA), com criminosos da comunidade da Chacrinha, na Praça Seca.
Segundo a PM, a mulher, que não
teve o nome divulgado, foi baleada

dupla foi socorrida para a UPA
do bairro e transferida para o
Hospital Municipal Albert Schweitzer. Até a noite, o sargento
estava em estado grave no CTI
e o soldado, também em estado
grave, porém estável, havia sido
levado para o Hospital Central
da Polícia Militar, no Estácio.

quando passava pela Rua Cândido Benício, em frente à Estação Ipase do BRT. A vítima foi
socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. O
funcionamento do BRT chegou
a ser interrompido por conta dos
tiroteios. O policiamento seguirá
reforçado na região.

Corpo de Pedro foi enterrado no Cemitério de Ricardo de Albuquerque

Jovem é morto com
furadeira por padrasto
O jovem Pedro Henrique
Andrade Passos, 19 anos,
que era portador de uma
deficiência mental, foi
enterrado ontem, após
ter sido assassinado pelo
padrasto com um golpe
de furadeira na cabeça. O
crime aconteceu na Vila
Kennedy, no sábado.
O rapaz era sobrinho do
babalorixá Ivanir dos Santos, que negocia para que
o assassino de Pedro se
entregue. “Conversei com
o pastor deles e o aconselhei a tentar contato com
esse cara para se entregar. Eu nunca o vi, não sei
o nome, mas o que eu sei é
que quero justiça. A polícia vai achá-lo e o prenderá”, disse Ivanir.
O líder religioso contou que a mãe da vítima,
Valeska Ferreira Passos,

irmã dele, disse que o filho
foi golpeado após uma discussão com o padrasto no
quarto do rapaz. De acordo
com Ivanir, o assassino teria
ficado irritado com Pedro,
que teria tratado mal Valeska durante uma briga dele
com o irmão. A mãe separou
a discussão e Pedro foi para
o quarto dele, seguido pelo
padrasto. “Durante o desentendimento, o padrasto jogou a furadeira que acertou
o jovem na cabeça”. Pedro
chegou a ser socorrido para
o hospital, mas não resistiu
aos graves ferimentos.
A brutalidade do crime
chocou até diretor do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa
(DGHPP), Antonio Ricardo.
“Em 20 anos de carreira nunca vi nada igual. Esse assassino é um monstro”.

