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INFORMAÇÕES DE NOTÍCIAS DO POVO

Investir em ativos no exterior é uma das 
alternativas para quem deseja diversificar 
suas carteiras em um cenário de juros baixos, 
instabilidade política e risco fiscal do Brasil.

“São movimentos que acontecem espe-
cialmente quando pessoas desconfiam da 
moeda e veem as opções aqui limitadas. O 
pessimismo no Brasil hoje é muito grande”, 
diz Ruy Alves, gestor da Kinea.

“O mercado americano começou a ficar 
muito atrativo para as pessoas e aumentou 
o fluxo de brasileiros com pequenos apor-
tes”, diz Fabrizio Velloni, economista-chefe 
da Frente Corretora.

Para ele, as vantagens do mercado de 
renda variável americano são maior núme-
ro de produtos e maior maturidade.

Veja abaixo opções para investir 
fora do Brasil

QUAIS SÃO AS OPÇÕES DE INVESTIMENTOS 
INDIRETOS NO EXTERIOR?

Uma opção simples para quem está 
começando são investimentos indiretos, 
como BDR (recibo depositário de ações, na 
sigla em inglês), negociado na Bolsa de Va-
lores brasileira da mesma forma que ações. 
Ele permite investir em ações listadas em 
outros países por meio de um recibo emi-
tido por um banco. Além da variação diária 
do papel correspondente no exterior, o BDR 
reflete a flutuação do câmbio.

Nessa operação, ficam com os bancos 
cerca de 3% a 5% do dividendo que vem do 
exterior. Além disso, 30% do dividendo é 
retido na fonte pelo governo americano.
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BDRs estão sujeitos à mesma tri-
butação de ações, de 15% do lucro 
—ou 20% no caso do day trade (com-
pra e venda no mesmo dia), e pode 
ser usado com outos ativos do inves-
tidor na compensação com perdas e 
ganhos na Bolsa mensalmente.

Para pagamento de dividendos, 
há uma alíquota progressiva de 7,5% 
a 27,5% para valores acima de R$ 
1.903,98 ao mês.

Nos EUA, após calcular a conver-
são de dólares para reais de acordo 
com a taxa de câmbio nos dias da 
venda dos ativos —neste caso, o dó-
lar de compra divulgado pelo Banco 
Central—, estão isentas as vendas 
mensais até R$ 35 mil.

Outra diferença é que dividendos 
recolhidos diretamente nos EUA 
não podem ser usados na para com-
pensação de perdas com ganhos. Ou 
seja, paga-se imposto no eventual 
ganho com uma ação mesmo se 
houver perda de outra ação vendida 
no mês. O ganho está sujeito a tabela 
progressiva do IR, podendo chegar a 
22,5%. Até R$ 5 milhões, a incidência 
é de 15%. No caso do BDR, o imposto 
é fixo em 15%.

Além disso, o BDR é menos nego-
ciado que as ações estangeiras ori-
ginais tendo uma menor liquidez, 
o que pode acarretar distorções nos 
preços de negociação. Por exemplo, 
quem quer comprar um BDR talvez 
aceite pagar menos que o valor dese-
jado pelo vendedor, que pode aceitar 
a oferta menor ou ficar sem fazer o 
negócio, já que não há muita procura.

Como o BDR é um recibo emitido 
por um banco lastreado em uma ação, 
o papel original da empresa estrangei-
ra não vai para o nome do comprador 
do BDR no Brasil, pois ele estará já no 
nome do banco que emitiu o BDR.

Já o ETF dá a possibilidade de in-
vestir indiretamente em um índice 
acionário estrangeiro, como o ame-
ricano S&P 500. Há ETFs no Brasil 
que replicam o mercado de outras 
regiões, como China e Europa.

PARA INVESTIR DIRETAMENTE, 
É PRECISO ABRIR UMA CONTA EM 
CORRETORA ESTRANGEIRA?

Sim. Para abrir uma conta em uma 
corretora estrangeira pela internet, 
são exigidos passaporte ou docu-
mento de identidade e comprovante 
de residência. Algumas instituições 
pedem cópia do Imposto de Renda. 
Para clientes de alta renda do seg-
mento private de grandes bancos 
brasileiros, a conta pode ser aberta 
no braço estrangeiro da instituição.

Com a conta aberta, é preci-
so enviar os recursos para fora 
do país, geralmente em dólares, 
com incidência do IOF (Impos-
to sobre Operações Financeiras) 
de 0,38% por remessa.

As aplicações devem ser repor-
tadas à Receita Federal trimes-
tralmente e, quando há ganho, 
os valores são tributados aqui no 
Brasil, segundo a mesma tabela 
do Imposto de Renta para inves-
timentos no Brasil. 

Se a soma dos ativos fora do 
Brasil no último dia do ano ul-
trapassar US$ 1 milhão, os in-
vestimentos também devem ser 
informados ao Banco Central, de 
acordo com o calendário de decla-
rações de capitais no exterior.

O investidor também precisa ter 
atenção ao imposto sobre herança 
que, em investimentos em ações 
americanas que some mais de US$ 
60 mil, chega a 40% em alguns 
estados americanos, enquanto no 
Brasil, vai até, no máximo, 8%, de-
pendendo do estado.

Corretoras  nos EUA atendem brasileiros; 
veja como investir no exterior

Juros baixos, instabilidade 
política e risco fiscal 
impulsionam fluxo 
para fora do Brasil

As vantagens do mercado de renda variável americano As vantagens do mercado de renda variável americano 
são maior número de produtos e maior maturidadesão maior número de produtos e maior maturidade
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GOVERNO ATUALIZA LISTA DOS 10 CRIMINOSOS
MAIS PROCURADOS DO BRASIL E SEUS CRIMES

Influenciadora acusa 
namorado de agressão 
e cárcere privado

Com a prisão de Danilo dos Santos 
Albino, de 38 anos, um dos homens 
mais procurados do Brasil, a lista de 
criminosos foragidos no país foi atu-
alizada pelo governo federal. Ele era 
integrante da maior facção criminosa 
paulista e assaltante de bancos na mo-
dalidade "novo cangaço”.

Contra Albino havia quatro manda-
dos de prisão em aberto por assaltos a 
bancos em quadrilha de novo cangaço. 
O suspeito também era foragido do sis-
tema penal de São Paulo.

A lista com os nomes dos mais pro-
curados é informado pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública. Quase to-
dos os criminosos têm atuação no Bra-
sil e em países do Mercosul. A maioria 
foi condenada ou é suspeita de tráfico 
de drogas, organização criminosa e la-
vagem de dinheiro. Veja a lista:

Baixinho
Quem também aparece na lista de 

mais procurados do país é Willian Al-
ves Moscardini. O "Baixinho" como 
é conhecido é procurado no Brasil e 
também em países do Mercosul. Em 
São Paulo, ele responde a oito pro-
cessos por assalto, roubo, sequestro 
e agressões. Além disso, o foragido 
participou do assalto à transportado-
ra de valores Prosseguir, em Ciudad 
Del Este, em 2017, de onde foram 
subtraídos US$ 11 milhões.

Moscardini também é conhecido na 
região de Indaiatuda (SP) como "Cala-
bresa", local onde participou do assalto 
a um grande centro de distribuição de 
bebidas e ataque a agências da Motoro-
la e Samsung.

Caipira
Álvaro Daniel Roberto, foi preso 

acusado de comandar um núcleo que 
enviava cocaína para a Europa usando 
rotas que partiam do Paraguai, Bolívia 
e Peru. Também conhecido como Cai-
pira foi denunciado junto com mais 20 
pessoas acusadas de tráfico internacio-
nal e associação para o financiamento 
ao tráfico. Álvaro controlava o tráfico a 
partir de São Paulo. Foi preso em 2013 
em Fortaleza (CE) mas obteve transfe-
rência para Juiz de Fora (MG) e lá conse-
guiu prisão domiciliar.

Leozinho / “Playboy
Leomar de Oliveira Barbosa, o 

Leozinho da Vila Ipiranga, também 
conhecido como Playboy e aliado 
de Fernandinho Beira-Mar, cum-
pria pena num presídio de Goiás. 
Preso em 2011 em uma operação 
da Policia Federal, ele conseguiu 
sair, após decisão do Suprema Cor-
te brasileira apesar de ter condena-
ções por vários crimes.

Um homem identificado como Vanderlei Conceição, 
conhecido nas redes sociais como "Bambam", foi preso 
em flagrante nesta quinta-fera (11) por agentes da 30ª DP 
(Marechal Hermes) depois de agredir e manter a namora-
da e influenciadora digital Amanda Souza em cárcere pri-
vado em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

Vanderlei já tinha cinco passagens pela polícia por vio-
lência doméstica e morava com Amanda há quatro meses. 
Segundo Flávio Loureiro, delegado que investiga o caso, a 
mulher passou a ser impedida de sair de casa na quarta-fei-
ra (10). O criminoso negou todas as acusações.

— Ele alegou que nunca bateu nela e a chamou de 'surta-
da'. Botou a culpa na vítima dizendo que ela vivia nervosa. 
É um típico discurso de abusador. Ele faz parecer que ela é a 
errada, o que é uma forma de violência psicológica — disse.

De acordo com vídeos gravados pela vítima, o crimino-
so, que é segurança, a agredia constantemente. Em uma 
das imagens é possível ver Amanda com a boca e os olhos 
cortados e ensanguentados. Em outras filmagens, a mu-
lher pede por socorro e mostra os machucados:

— Me ajuda, por favor. Socorro! Aqui, óh, a minha 
boca sangrando — relata.

Segundos depois, percebe-se que Vanderlei tenta im-
pedir que a gravação continue. A influenciadora também 
chegou a registrar o momento em que o agressor a ameaça:

— Vai continuar? Vai continuar? Vai parar ou não vai pa-
rar? Ou você para, ou acabou — diz o rapaz.

Vanderlei segue preso na 30ª DP (Marechal Her-
mes) e nas próximas horas será transferido para o 
Presídio de Benfica, na Zona Norte, onde passará 
por uma audiência de custódia.

Violência
FORAGIDOS

Maria do Pó
Na lista, Sonia Aparecida Rossi, 

a Maria do Pó, está foragida desde 
2006. Com 61 anos, ela também 
é a mais velha da lista de procura-
dos. Sonia foi condenada a mais 
de 33 anos e 11 meses, Maria do Pó 
escapou da Penitenciária Feminina 
de Sant'Anna, no Carandiru, zona 
norte de São Paulo, em março de 
2006.

Juanil
Juanil Miranda Lima é ex-guar-

da civil municipal de Campo Gran-
de (MS), integrante de uma milícia 
ligada ao jogo do bicho. Segundo o 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública( MJSP), ele foi condenado 
pelo Tribunal do Júri pela execu-
ção do delegado Paulo Magalhães 
Araújo. Além disso, é considerado 
suspeito de envolvimento na mor-
te de Orlando da Silva Fernandes, 
o “Bomba”, em outubro de 2018, 
ex-chefe de segurança de Jorge Ra-
faat Tuonami. Ele é um dos foragi-
dos da operação Omertá, e recebeu 
auxílio emergencial pago pelo Go-
verno federal.

João Cabeludo
João Aparecido Ferraz Neto, 

conhecido como "João Cabeludo", 
de 64 anos tem envolvimento em 
roubos a carros fortes e tráfico de 
drogas, além de crimes contra o 
patrimônio e lavagem de dinheiro.

Segundo o relatório que lista 
os criminosos mais procurados 
divulgado pelo governo federal, 
ele foi expandindo a área em que 
age e atualmente atua na região 
sudeste do Brasil e também em 
países do Mercosul.

Tião
Lourival Máximo da Fonseca, o 

Tião, é procurado pela Justiça Fede-
ral pelos crimes de tráfico de drogas, 
associação para o tráfico de drogas, 
lavagem de dinheiro e tráfico de ar-

mas. Ele usa identidades falsas de 
Sebastião Miranda Cardoso e An-
dress Gonçalves de Oliveira. Segun-
do o MJSP, ele é considerado um 
dos principais traficantes da Rota 
Caipira(Goiás, Minas Gerais e inte-
rior de São Paulo). Além disso, Tião 
opera no narcotráfico desde a déca-
da de 90, abastecendo essas regiões 
com cocaína e traficando armas.

Xixi
Sérgio Luiz de Freitas Filho, 

conhecido como "Xixi", Atua no 
Sudeste e no Mercosul, com tráfi-
co de drogas e, por consequência, 
organização criminosa e lavagem 
de dinheiro. É responsável pela lo-
gística do transporte de cocaína da 
Bolívia para o Brasil.

Tandera
O miliciano Danilo Dias Lima, co-

nhecido como Danilo do Jesuítas ou 
Tandera, se tornou o miliciano mais 
procurado do Rio após a morte de 
Wellington da Silva Braga, o Ecko.

Tandera, que ganhou o ape-
lido por ter uma tatuagem com 
o olho de Tandera, do desenho 
Thundercats, chefia a milícia no 
bairro do Jesuítas, em Santa Cruz, 
Manguariba e Palmares.

André do Rap
Foragido desde o dia 10 de outu-

bro de 2020, quando saiu da Peni-
tenciária 2 de Presidente Venceslau 
(SP) pela porta da frente, André de 
Oliveira Macedo, mais conhecido 
como André do Rap, é o criminoso 
mais procurado da capital paulista 
e do Brasil. Ele foi condenado a 15 
anos e seis meses por tráfico inter-
nacional de drogas.

André do Rap foi solto depois de 
um habeas corpus concedido pelo 
então ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal) Marco Aurélio 
Mello. A liberdade dele foi cassada 
pela própria Suprema Corte, horas 
depois, mas Rap já estava solto.

Ato simbólico pela democracia acontece no prédio da faculdade de direito da USP

Os dez mais procurados pelo Ministério da Justiça Os dez mais procurados pelo Ministério da Justiça 
e Segurança Pública Foto: Reproduçãoe Segurança Pública Foto: Reprodução
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EX-MINISTRO DA EDUCAÇÃO

ex-ministro da Educação e candidato 
a deputado federal Abraham Wein-
traub (PMB) declarou R$ 15,1 milhões 
em bens ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). A quantia é superior à 
soma dos patrimônios declarados 
por todos os sete candidatos ao go-
verno de São Paulo que divulgaram 
informações sobre bens no portal 
que, juntos, têm R$ 13,6 milhões. 

O ex-ministro inicialmente se colocou como postulante 
ao governo de São Paulo, mas desistiu da candidatura em 
julho para concorrer para a Câmara dos Deputados.

Entre o que foi reportado ao TSE, estão R$ 9.078.209,11 
em outros bens imóveis, R$ 1,5 milhão em investimen-
to, um apartamento avaliado em R$ 801.918,61 e uma 
casa no valor de R$ 331.071,50. Apenas os valores apre-
sentados em bens imóveis supera a quantia declarada 
por cada candidato, individualmente.

Até o momento, sete dos oito candidatos ao Palácio Ban-
deirantes já enviaram a declaração de bens ao tribunal. São 
eles Fernando Haddad (PT), Tarcísio Gomes de Freitas (Re-
publicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Elvis Cezar (PDT), Vi-

O ex-ministro da Educação e candidato a deputado federal Abraham Weintraub (PMB)O ex-ministro da Educação e candidato a deputado federal Abraham Weintraub (PMB)

nicius Poit (Novo), Altino (PSTU) e Carol Vigliar (UP). 
Os dados de bens de Gabriel Colombo, candidato pelo 
PCB, ainda não foram publicados no portal do TSE.

Entre os postulantes ao governo de São Paulo, 
Garcia tem o maior patrimônio, de R$ 5,17 mi-
lhões, seguido por Poit (R$ 2,97 milhões) e Tar-
císio (R$ 2,34 milhões).

Inicialmente, Weintraub se colocou como postulan-
te a governador pelo PMB, mas desistiu da candidatura 
e preferiu concorrer a deputado federal. Com a mudan-
ça, ele vai participar da disputa ao lado do irmão, Arthur 
Weintraub, que abriu mão do Senado. Em pesquisa de 
junho de 2022, o ex-ministro da Educação tinha 1% das 
intenções de voto entre os paulistas.

Após as eleições deste ano, 
marcadas para outubro, parla-
mentares poderão aumentar 
o próprio salário, já que uma 
parcela considerável dos de-
putados e senadores considera 
que há uma "defasagem" em 
seus vencimentos - de R$ 33,7 
mil atualmente. O debate e a 
pressão no Legislativo já são 
um reflexo da iniciativa do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
que propôs ao Congresso um 
reajuste de 18% nos seus pró-
prios vencimentos.

Embora seja uma discussão 
inicial, congressistas enten-
dem que o reajuste não será 
tão elevado quanto o pro-
posto pelo Judiciário. Nesta 
sexta-feira, o Senado enviou 
à Secretaria de Orçamento do 

Ministério da Economia a pro-
posta orçamentária sem qual-
quer acréscimo aos salários de 
parlamentares e servidores 
do Poder Judiciário. Segundo 
líderes ouvidos pelo GLOBO, 
no ambiente pré-eleitoral não 
há clima para antecipar uma 
decisão do assunto.

O tema, portanto, só entra-
ria na pauta após o pleito. Os 
parlamentares estão empe-
nhados em pedir votos ou de-
liberar projetos pontuais em 
sessões de esforço concen-
trado — o próximo período de 
trabalho será na primeira se-
mana de setembro.

Em nota, o Senado confir-
mou que enviou ao governo o 
Orçamento, neste momento, 
sem a previsão de reajustes.

APÓS PROPOSTA DO STF E PRESSÃO POR 'DESFASAGEM', 
PARLAMENTARES PODEM AUMENTAR O PRÓPRIO SALÁRIO

O

ABRAHAM WEINTRAUBABRAHAM WEINTRAUB  
DECLARA R$ 15,1 MILHÕESDECLARA R$ 15,1 MILHÕES
EM EM BENS AO TSEBENS AO TSE

“Com relação à proposta de 
Orçamento encaminhada à Se-
cretaria de Orçamento Federal 
(SOF), nesta sexta-feira (12), o 
Senado Federal informa que 
não foi especificado o percen-
tual de reposição salarial e de 
proventos para servidores ou 
membros. O Senado discutirá 
esse tema por ocasião do deba-
te da Lei Orçamentária Anual 
no Congresso Nacional”, diz a 
nota do Senado.

O assunto, segundo O GLO-
BO apurou, foi debatido entre 
o presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), e do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG).

Enquanto isso, consultores 
legislativos estudam os ce-
nários e os impactos dos au-
mentos. Segundo um técnico 

Fachada do Congresso Nacional Foto: Pablo JacobFachada do Congresso Nacional Foto: Pablo Jacob

legislativo que acompanha o 
debate, o aumento do salário da 
elite do Judiciário e dos demais 
servidores vinculados, calcu-
lado em R$ 1,9 bilhão pelo STF 
para 2023, será maior do que o 
previsto se aprovado pelo Con-
gresso. Isso porque haverá um 
efeito cascata no Legislativo e 
também no Executivo.

Reservadamente, líderes 
apontam que há uma “perda” 
no salário de deputados e se-
nadores e que o ideal seria en-
contrar “um meio termo” para 
satisfazer a todos.

Por enquanto, o governo não 
rechaça a ideia de operar os re-
ajustes no orçamento.
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Casos de investigação:

Flagrante

olhando para criança de dois anos

FUNCIONÁRIO DE MERCADO É 
PRESO APÓS SE MASTURBAR

Na noite da última sexta-feira, dia 5, 
um funcionário da rede OBom Ataca-
dão, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, 
foi preso por se masturbar olhando para 
uma criança de dois anos. Boris Joshua 
Paz Aragon, de 41 anos, boliviano, esta-
va debaixo de uma bancada de frutas do 
estabelecimento quando foi flagrado pela 
mãe da menina, que filmou o ato dele fa-
zendo movimentos com a genitália para 
fora da calça. Ao ser visto, ele tentou fu-
gir, mas foi detido pela equipe do merca-
do. O funcionário foi solto em audiência 
de custódia e responderá em liberdade.

Raini Moreira, de 28 anos, autônoma, 
estava fazendo compras no mercado com 
a sua filha enquanto seu marido espera-
va no carro. "Eu vi que minha filha estava 
olhando para debaixo de uma bancada e 
quando eu olhei o que estava chamando 
a atenção dela, vi que tinha um funcioná-
rio lá se masturbando", disse. "Comecei 
a filmar, quando vi por cima da câmera, 
ele estava com pênis totalmente para fora 
olhando para minha filha e minha filha 
estava olhando para ele", completou. O 
funcionário, quando percebeu que estava 
sendo filmado, saiu correndo em direção 
ao estoque para se esconder.

De acordo com Raini, uma moça que 
estava atrás dela, esperando para passar 
as compras, chamou o gerente. "Ele veio 
e perguntou se eu tinha certeza que era 
um funcionário e eu respondi que sim, o 
rapaz estava com o uniforme da empre-
sa e saiu correndo para o estoque. Foi aí 
que ele chamou no rádio o nome do fun-
cionário para que ele não saísse do mer-
cado", contou. Boris Joshua tentou fugir 
e já estava no estacionamento do merca-
do quando os funcionários do mercado 
o pegaram para esperar pela polícia. "Ele 
saiu para a delegacia na viatura. Lá ele 
também tentou fugir, mas eu falei para 
ele que ele precisa pagar pelo que fez", 
concluiu. "Eu não fiz escândalo, estava 
revoltada, me tremendo, desesperada. 
As pessoas do mercado perceberam isso. 
Hoje, não estou dormindo direito, tenho 
crise de ansiedade e meu coração dispara 
toda hora", finalizou.

Raini contou que está sofrendo 
com consequências psicológicas após 
o acontecimento. "Eu queria que as 
pessoas ouvissem meu caso porque o 
cara está solto. O juiz liberou ele, falou 
que pode responder em liberdade. Eu 
tenho prova do que ele fez, levei pen-
-drive com vídeo, ficou tudo com a po-
lícia. Ele estava em horário de trabalho 
e uniformizado", finalizou.

O Bom Atacadão se pronunciou, 
através de nota, dizendo que não 

pagou fiança para que Boris Joshua 
fosse solto, tampouco contratou um 
advogado para ajudá-lo. A rede ainda 
informou que o funcionário estava 
trabalhando há menos de um mês no 
mercado e foi demitido.

Segundo o Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro (TJ-RJ), em au-
diência de custódia foi concedida 
liberdade provisória ao indiciado 
mediante o cumprimento de me-
didas cautelares.

Muito abalados, familiares e 
amigos de Sabrina de Almeida, de 
32 anos, estiveram no Cemitério 
dos Escravos, em Nova Iguaçu, na 
Baixada Fluminense, no fim da 
tarde desta sexta-feira (12), para 
se despedir. Ela foi assassinada a 
tiros dentro de casa por crimino-
sos que invadiram o imóvel, na 
madrugada de quinta-feira (11).

Visivelmente abatida, a mãe 
de Sabrina, Fátima da Silva, de 
51 anos, compareceu ao enterro 
usando um curativo no joelho. 
Ela estava na casa junto com a 
filha no momento em que os 
criminosos praticaram o crime e 
foi baleada na perna.

Segundo relato da madrasta 
da vítima, Fabiola Oliveira, Sa-
brina e a mãe acordaram com 
o barulho feito pelos crimino-
sos que invadiram a casa. Eles 
atacaram as vítimas, levaram 
o celular de Sabrina e fugi-
ram. O caso é investigado pela 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF), 
que instaurou um inquérito. O 
Portal dos Procurados divulgou 
um cartaz nesta sexta-feira (12), 
pedindo informações sobre os 
responsáveis pelo ataque.

O crime
De acordo com a madrasta, por 

volta das 2h30 do dia do crime, 
Fátima ligou para pedir socorro 
para a filha. Ao chegar à casa 
delas, na Rua Antônio Pinheiro, 
encontrou Sabrina ensanguen-
tada no chão, em cima da mãe, 
que gritava. Informações preli-
minares indicam que homens 
armados invadiram a residência 
e atiraram contra as duas.

Mulher 
assassinada 
dentro de casa 
é enterrada em 
Nova Iguaçu
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Tristeza

Funcionário estava se masturbando debaixo de bancada no mercadoFuncionário estava se masturbando debaixo de bancada no mercado

Sábado 13 a Segunda 15 de agosto de 2022
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CrimeFilha de marchand presa por acusação de roubar R$ 720 

milhões da mãe é transferida para presídio em Benfica

'Adorava uma caipirinha e era apaixo-
nado pela história do Brasil', foi assim que 
os amigos definiram o turista americano 
Joseph Thomas Trey Barber (inicialmen-
te identificado apenas Joseph Thomas), 
de 28 anos, que morreu na madrugada 
desta sexta-feira (12), após ser baleado no 
pescoço em Cascadura, na Zona Norte do 
Rio, na última quarta (10). De acordo com 
Bianca Silva, Joseph tinha o sonho de mo-
rar na cidade carioca.

— Ele fez intercâmbio pela PUC (Pon-
tifícia Universidade Católica) em parceria 
com a faculdade dele lá de fora, a UCLA 
(Universidade da Califórnia em Los Ange-
les), onde fez mestrado e cursava o dou-
torado em língua portuguesa. Meu amigo 
tinha vontade de morar aqui (Brasil). Ele 

pensava em comprar uma casa ou um 
apartamento na Barra da Tijuca. O Trey 
queria que todos nós morássemos com 
ele. Ele queria levar minha mãe junto 
também. Agora infelizmente esse sonho 
não vai ser realizado — lamentou.

Joseph foi atingido enquanto le-
vantava para pegar o controle remo-
to com o intuito de aumentar o volu-
me da TV para que a filha da amiga 
não escutasse os tiros.

Inicialmente ele foi socorrido ao Hos-
pital Municipal Salgado Filho, no Méier, 
passou por uma cirurgia e respirava com 
ajuda de aparelhos. Na quarta-feira (11), 
ele foi transferido para o Hospital Samari-
tano, em Botafogo, na Zona Sul, mas não 
resistiu aos ferimentos.

Rosa Stanesco é apontada como companheira da filha da vítima do golpe. Ela 
também foi a mãe de santo contratada para participar do esquema

Americano morto em Cascadura tinha 
sonho de morar no Brasil: 'amava a
história do país', revelam amigos

Sábado 13 a Segunda 15 de agosto de 2022

O Tribunal da Justiça do Rio de Ja-
neiro (TJRJ) manteve a prisão tempo-
rária da filha da idosa, vítima de um 
golpe milionário, e das falsas videntes 
Rosa Stanesco Nicolau e Jacqueline 
Stanescos Gouveia, na tarde desta sex-
ta-feira (12). Elas são investigadas de 
participação no golpe aplicado em uma 
idosa de 82 anos, na Zona Sul do Rio. A 
Justiça também manteve a prisão do 
filho de Rosa, Gabriel Nicolau. A Polícia 
Civil afirma que as mulheres roubaram 
cerca de R$ 725 milhões entre obras de 
artes, joias e dinheiro da vítima.

Mikael Oliveira, um dos melhores ami-
gos do americano, disse que eles tinham 
uma viagem programada para a Região 
dos Lagos no fim do mês.

— Iríamos viajar para Arraial do Cabo. 
Ele estava planejando alugar um carro 
para passearmos por lá, mas não será mais 

possível. O Joseph ia me levar para conhe-
cer a família dele nos Estados Unidos, só 
que eu nunca tive pressa. Não queria que 
ele pensasse que eu era amigo dele por 
interesse. Graças a Deus o tempo mostrou 
que eu realmente o amava. Ele passou a 
chamar de irmão — lembra Mikael.

Nas decisões, os juízes Rachel 
Assad Cunha, Ariadne Villela Lo-
pes, Mariana Tavares Shu e Pedro 
Ivo Martins Caruso D'Ippolito con-
sideraram que as prisões temporá-
rias dos presos, expedidas pela 23ª 
Vara Criminal da Comarca da Capi-
tal, estão regulares.

Na quinta-feira (11), todos os pre-
sos na operação Sol Poente foram 
levados para o presídio de Benfica, 
na Zona Norte do Rio. Antes de in-
gressarem no sistema penitenciário, 
a filha da idosa, as videntes e o filho 

de uma das videntes, foram encami-
nhados para o Instituto Médico Le-
gal (IML), no Centro do Rio.

A Delegacia Especial de Atendi-
mento à Pessoa da Terceira Idade 
(Deapti) identificou os seguintes 
nomes como integrantes da orga-
nização criminosa: Diana Rosa Apa-
recida Stanesco Vuletic; Jacqueline 
Stanescos; Rosa Stanesco Nicolau; 
Slavko Vuletic; e Gabriel Nicolau 
Traslaviña Hafliger. A reportagem 
não irá divulgar o nome da filha 
para preservar a idosa.

Joseph se formou no mestrado de língua portuguesa e dava aulas nos Estados Unidos

Entre eles, dois ainda são procurados. Diana, 
uma das falsas videntes, foi a primeira pessoa a 
abordar a viúva no golpe. Ela se apresentou como 
vidente e disse que a filha da vítima teria um 
"mal incurável". Foi ela quem iniciou o golpe or-
questrado para extorquir a idosa. O segundo pro-
curado é Slavko Vuletic, identificado como pai de 
Diana e padrasto da Rosa. Ele teria recebido em 
sua conta a quantia de R$ 5 milhões da vítima. O 
pagamento foi feito em uma dessas chantagens 
psicológicas praticadas contra a viúva.

Vidente nega participação
A mãe de santo Jacqueline Stanescos disse 

em depoimento à polícia que não ofereceu 
consulta à idosa e não tem contato com as ou-
tras videntes, suas primas, há cerca de 15 anos. 
Questionada sobre o seu trabalho, a mulher 
explicou que é mãe de santo e cartomante e 
realiza atendimentos em sua residência e em 
um terreiro localizado no município de Nova 
Iguaçu, Baixada Fluminense.

A vidente também disse que brigou com suas 
primas, Rosa Stanesco Nicolau e Diana Rosa Apa-
recida Stanesco Vuletic, e não fala com elas desde 
então. Sobre o ter levado a idosa para uma con-
sulta espiritual no Leme, Zona Sul do Rio, e que 
teria supostamente dito a ela que sua filha iria 
morrer, Jacqueline disse que jamais conheceu a 
viúva. Ela reforçou ainda que, como cartomante, 
possui um "assentamento", um tipo de autoriza-
ção em ritual, para atender seus clientes.

Policiais recuperam quadro 'Sol 
Poente' de Tarsila do Amaral 
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MESQUITA TERÁ CAMINHADA PELO 
FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

PREFEITURA 
INVESTE EM 
NOVA VIA PARA 
FACILITAR O 
ACESSO A BR 0-40

OBRAS DO PARQUE
LINEAR DO SARA
PUÍ AVANÇAM
 EM CAXIAS

A Prefeitura de Duque de 
Caxias está investindo na melho-
ria da trafegabilidade e na quali-
dade de vida dos moradores de 
Xerém, no quarto distrito, região 
bastante populosa e com um 
grande número de empresas. Para 
facilitar a circulação de veículos, 
a Secretaria Municipal de Obras 
e Defesa Civil está trabalhando 
na construção de uma via de 
interligação entre a Estrada Rio 
D’Ouro (RJ 085) e a Rua Sabino 
Árias, próximo a antiga fábrica de 
carrocerias Marcopolo.

A nova via, com cerca de dois 
km de extensão, vai facilitar o 
acesso à Rodovia Washington 
Luiz, próximo ao pedágio da BR 
040. Além de drenagem, pavi-
mentação asfáltica e iluminação 
de Led, será construída uma ponte 
sobre o Rio Ribeirão, que corta a 
região. A prefeitura vai beneficiar 
também as ruas das localidades 
por onde passará a estrada, que 
serão revitalizadas.
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DUQUE DE CAXIAS
AGOSTO LILÁS

cia, com atendimentos jurí-
dicos, sociais e psicológicos. 
O equipamento funciona das 
11h às 17h e fica no Fórum de 
Mesquita. O endereço é rua 
Paraná 1, no Centro.

Nesse assunto, o município 
conta também com o Espaço 
da Mulher Mesquitense, que 
tem como foco a valorização 
da autoestima e o empodera-
mento da população feminina 
da cidade. Lá, são oferecidos 
cursos e oficinas, como de 
Barbeira, Cabeleireira, Depila-
ção, Design de Sobrancelhas, 
Alongamento e Zumba, além 
de agendamento com nutri-
cionista para as alunas.

Mesquita em Ação
Além do destino final da 

caminhada, neste dia, a Pra-
ça da Telemar também será 
palco para uma ação social, 
com vários serviços gratui-
tos. No local, estarão dispo-
níveis serviços assistenciais, 
de beleza e de saúde. Não 
só as mulheres, mas toda a 
população poderá renovar 
o visual com cabeleireiros, 
barbeiros, trancistas, ma-
quiagem, colocação de cílios 
e design de sobrancelhas.

Quem estiver presente 

ainda terá a chance de emi-
tir a isenção para a emissão 
de documentos, se inscre-
ver no CadÚnico, realizar o 
cadastro para o Vale Social e 
emitir a Carteira de Trabalho 
Digital e o Cartão de Estacio-

namento para Idosos e Defi-
cientes. Isso sem contar com 
a aferição de pressão e teste 
de glicose, e receber aplica-
ção de flúor com orientações 
sobre a escovação.

Concentração será no Espaço da Mulher Mesquitense, às 9h, no 

m alusão ao 
Agosto Lilás, a 
Prefeitura de 
Mesquita re-
alizará uma 
caminhada 
pelo fim da 
v iolência 
contra a 
mulher. A 

atividade está marcada hoje, às 9h.
A concentração será na Vila 

Emil, no Espaço da Mulher Mesqui-
tense, localizado na rua Libânia 195. 
Já o ponto de chegada será a Praça 
João Luiz Nascimento, conhecida 
também como Praça da Telemar, 
no Centro. No local, também acon-
tecerá uma ação social, promovida 
pelo Mesquita em Ação.

“Infelizmente, em pleno sécu-
lo 21, o número de casos de vio-
lência contra as mulheres é bem 
grande. Isso não só no Brasil, mas 
em todo o mundo. Por isso, pre-
cisamos nos posicionar contra 
esse impasse e mostrar a nossa 
total insatisfação. Afinal, todas 
nós merecemos respeito”, frisa a 
coordenadora municipal de Po-
líticas para Mulheres e do CEAM 
de Mesquita, Silvânia Almeida.

A atividade contará com o 
apoio da Secretaria Municipal 
de Educação, da Guarda Civil 
Municipal, da OAB Mesquita, da 
Patrulha Maria da Penha, além 
de algumas instituições da so-
ciedade civil e da Escola de Sam-
ba Tubarão de Mesquita.

A conscientização tem como 
base a importância de não omitir 
casos de violência, seja ela física, 
psicológica, moral, sexual ou patri-
monial. “Essa luta não é exclusiva 
das mulheres, mas de todas as pes-
soas. Então, é fundamental que 
quando um caso desse tipo chegar 
ao seu conhecimento, você de-
nuncie. Juntos, avançaremos para 
o combate desse mal que aflige a 
sociedade”, pontua Nara Cristina 
Lucena, subsecretária municipal 
de Assistência Social.

Atendimento à mulher
Em Mesquita, o Centro Especia-

lizado de Atendimento à Mulher 
(CEAM) oferece apoio às mulheres 
vítimas de algum tipo de violên-

E

Sábado 13 a Segunda 15 de agosto de 2022
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O Vasco acertou a renovação do con-
trato do goleiro Alexander, de 23 anos. O 
vínculo atual termina em setembro de 
2022, e ele vai assinar por mais três anos, 
até setembro de 2025.

A informação foi publicada primeiramen-
te pelo jornalista Felipe Silva no Twitter. Ale-
xander é cria da base do Vasco e está no pro-
fissional desde 2020. O goleiro teve apenas 
uma chance no time de cima desde então: 
foi titular na vitória sobre a Ponte Preta, pelo 
primeiro turno da Série B deste ano.

A reportagem ouviu que o departa-
mento de futebol pretende renovar com 
outros nomes deste elenco e aguardava a 
entrada da 777 Partners para definir quem 
permanecerá para o próximo ano.

Com a venda da SAF aprovada e o proces-
so de transição em andamento, o clube deve 
conversar com alguns jogadores ao longo 
das próximas semanas. 

O Flamengo enfrentará o Athletico-PR, domin-
go, às 16h, de roupa nova. O terceiro uniforme, con-
feccionado em homenagem à torcida com um de-
sign alusivo ao tremular das bandeiras, foi lançado 
na manhã desta sexta-feira na sede do clube.

O torcedor-símbolo Santa Cruz foi o primeiro 
a receber a nova peça e ficou muito emocionado 
com o presente dado pelo clube.

Marcelo Nuba, o Anjinho, logo depois recebeu o 
material e posou para fotos ao lado de Santa Cruz.

Jogadores terão patch na camisa
Na estreia do uniforme, domingo, pelo Brasilei-

ro, os jogadores usarão patchs que fazem referên-
cia aos seus respectivos estados.

Flamengo lança camisa com homenagem à 
torcida; jogadores usarão patchs de seus estados

VIDAL COM A NOVA CAMISA 3 DO FLAMENGO — FOTO: DIVULGAÇÃO

Vasco encaminha 
renovação de 
contrato com o 
goleiro Alexander

Futebol

anuncia contratações 
de Danilo, ex-Palmeiras, 
e Gabriel Pires, ex-Benfica

O patch é mais uma homena-
gem à pluralidade da torcida do 
Flamengo, que é maioria em quase 
todos os 27 estados do Brasil.

Os jogadores entrarão em cam-
po com a bandeira de suas cidades 

no peito. Os chilenos Vidal e Pulgar 
e os uruguaios Arrascaeta e Varela 
terão patchs personalizados com 
as bandeiras de seus países.

O preço da camisa é R$ 299,99, e 
o patch dos estados sai por R$ 29,90.

Botafogo 

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira, 
penúltimo dia útil da janela de transferências 
do futebol brasileiro, a contratação de dois 
novos reforços para o Brasileirão. Danilo Bar-
bosa, volante revelado no Vasco, campeão da 
Libertadores pelo Palmeiras e que estava no 
Nice da França, foi comprado pelo alvinegro 
e assinou contrato até 2025. Já Gabriel Pi-
rex, ex-Benfica e que atuou pelo Al-Gharafa, 
do Catar, na última temporada, assinou por 
empréstimo até junho de 2023 com a opção 
de renovação até dezembro. Com a dupla, o 
Botafogo chegou a seis reforços nesta janela.

Aos 26 anos, Danilo tem no currículo, além 
da Libertadores. as conquistas do Sul-Ame-
ricano sub-15 e do Torneio de Toulon com a 

seleção brasileira de base, a Taça de Portugal 
e a Liga Portuguesa com o Benfica.

Botafoguense desde a infância, Gabriel Pi-
res, formado na base do Vasco, está no futebol 
europeu desde os 18 anos. No velho continen-
te, iniciou a carreira na Juventus após ser obti-
do junto ao Resende. No entanto, o meia nun-
ca chegou a atuar na "Velha Senhora". Depois 
de ser emprestados para clubes do futebol 
italiano, como Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Li-
vorno, Gabriel foi para o Leganés, da Espanha.

No time espanhol, fez 40 jogos e mar-
cou oito gols na campanha que deu ao 
Leganés a vaga na La Liga, principal com-
petição nacional do país. Nas outras duas 
temporadas que atuou no clube e na com-
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Arena da Amazônia, em Manaus — Foto: Rômulo Almeida

petição, fez, ao todo, 71 jogos, com 11 
gols e quatro assistências.

Em 2018/19, Gabriel Pires se transfe-
riu para o Benfica. Ao todo, foram três 
temporadas no clube português, com 
100 partidas, cinco gols e seis assistên-
cias. Em 2021/22, Pires foi emprestado 
para o Al-Gharafa, do Catar. No futebol 
catari, fez 31 jogos, com sete gols e dez 
assistências. Além disso, o jogador 

chegou a atuar contra o Al-Duhail que 
era treinado por Luís Castro, hoje téc-
nico do Botafogo. Na ocasião, a equi-
pe do comandante português venceu 
o Al-Gharafa por 5 a 1 e conquistou a 
Copa do Emir.

Em Portugal para resolver ques-
tões burocráticas, Gabriel Pires ainda 
é aguardado no alvinegro para ser inte-
grado ao elenco.

Nova camisa 3 do Flamengo terá patchs com a 
bandeira dos estados dos atletas


