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Um jornal de grande circulação
NOVA IGUAÇU - RJ  TERÇA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2016                    ANO XXVII                       Nº 8540                                   

CRIME BÁRBARO

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Destino macabro 

Precisa-se 
Arte-finalista

(para outdoor)

(Luciano) 
96479-3098  

Desaparecida há 13 dias e grávida de sete meses, Rayanne Christini, de 22 anos, e o bebê tiveram um final trágico. A Polícia Civil des-
cobriu que os dois foram mortos numa tentativa de forçar o parto. A jovem foi atraída para uma emboscada com a promessa de ganhar 
o enxoval da criança que seria oferecido por Thainá Silva Pinto. Ela e o marido, Fábio Luiz Souza Lima, estão presos no Complexo Peniten-
ciário de Gericinó, em Bangu, acusados do crime. Os restos mortais foram encontrados carbonizados na casa da suspeita em Magé.

Rayanne estava feliz porque esperava ganhar o enxoval completo para o filho que iria nascer. No detalhe, ela e Thainá flagradas pelas câmeras da Central do Brasil
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REPRODUÇÃO/FACEBOOK/POLICIA CIVIL 

No dia 26 de dezembro de 1981 nas-
cia uma linda menina batizada de Gi-
sele Palhares Gouvêa. Desde cedo se 
dedicou aos estudos. Estudou nos me-
lhores colégios de Nova Iguaçu, fez 
faculdade de medicina e pós-gradua-
ção. Apesar de muitas dificuldades e 
sacrifícios, tornou-se uma ótima médi-
ca e diretora da Clínica da Família em 
Vila de Cava, também em Nova Igua-
çu. 

No dia 25 de junho 2016 foi barbara-
mente executada na entrada da Linha 
Vermelha por assassinos sem coração, 
deixando desolados o pai, a mãe, fa-
miliares e amigos. Até a presente data 
não temos uma solução. Apelamos 
para a justiça, uma solução! 

Ass: Uzias Moura Gouvêa (Zizi/pai)
Rosa Maria (mãe) 

Seis meses de saudades!
PRECISAMOS DE RESPOSTAS!

Um apelo as autoridades

DHBF trancafia 
vagabundo que 
executou a tiros 
agente da Seap

6

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

José Antônio é a vítima
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Mãe monstro permitia estupro da filha 
porque tinha nojo da criança de 7 anos

Delegado assistente Rodrigo Bechara e a delegada titular Juliana Amorim, da DCAV, na coletiva sobre a prisão da mulher

HENRIQUE COELHO/G1
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Nova Iguaçu tem 
orçamento de R$ 

1,4 bilhão aprovado
para o próximo ano


