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O lado galanteador de Jairinho, acusado pela morte do menino Henry Borel
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O lado galanteador de Jairinho, acusado
pela morte do menino Henry Borel
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Com “Caso Henry — morte anunciada”, a jornalista Paolla Serra mostra os bastidores da
investigação que prendeu Jairinho e Monique e ainda traz um perfil detalhado dos protagonistas
da história que comoveu o Brasil.
Resultado de um trabalho jornalístico de oito meses, o livro se debruça nos mais de 20 mil
arquivos recuperados nos celulares do casal e em mais de uma centena de entrevistas. E, depois
de tanta exposição, ainda tem histórias inéditas.
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Conta, por exemplo que, paquerador, Jairinho costumava elogiar as mulheres da Câmara do Rio
e fazia sucesso com algumas delas.
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executados, diz
investigação

Por vezes, repetia: “Quando eu casar de verdade, quero casar com uma moça bonita igual a
você”.
Uma que se deixou levar pelos galanteios foi a ex-vereadora e ex-deputada federal Cristiane
Brasil (PTB). Filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson, ela viveu com Jairinho um breve
romance, que terminou após descobrir uma traição dele.
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O lançamento será na próxima quinta-feira, a partir das 19h, na Livraria da Travessa do Shopping
Leblon.

FLAMENGO

Com Jesus longe, Fla
mantém foco na Europa na
busca por novo técnico
RIO

RJ tem alta de 71% em
casos de síndrome
respiratória aguda grave
ECONOMIA

Auxílio Brasil: piso de R$
400 já vale este mês;
pagamento começa amanhã

Publicidade

Imprimir

Email

Comentar

Facebook

Twitter

Whatsapp

Conteúdo Publicitário
Conheça as famosas mais antipáticas (e simpáticas) do Brasil!
Crowdy Fan | Patrocinado

Patrocinado por Safra

Veja por que produção mundial
de petróleo aumentou
Publicidade

As mais lidas
Os sintomas mais comuns do diabetes que você deve conhecer!
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