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Suposto gerente da boca de fumo do
 Buraco do Boi é fuzilado à luz do dia 

21-97983-0083

R$ 1
www.jornalhorah.com.br

Um jornal de grande circulação
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ALERTA GERAL

PRESIDENTE: JOSÉ DE LEMOS 

Alerta de epidemia no Rio  

Precisa-se 
Arte-finalista

(para outdoor)

(Luciano) 
96479-3098  
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DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

No dia 26 de dezembro de 1981 
nascia uma linda menina batizada 
de Gisele Palhares Gouvêa. Desde 
cedo se dedicou aos estudos. Estu-
dou nos melhores colégios de Nova 
Iguaçu, fez faculdade de medicina 
e pós-graduação. Apesar de mui-
tas dificuldades e sacrifícios, tornou-
-se uma ótima médica e diretora da 
Clínica da Família em Vila de Cava, 
também em Nova Iguaçu. 

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

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

Seis meses de saudades!
PRECISAMOS DE RESPOSTAS!

Um apelo às autoridades

Médico e infectologista  diz que Rio de Janeiro pode ter problemas com possíveis casos de febre chikungunya no verão.
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Vítima foi atingida com vários disparos no rosto e morreu no local

Forças de Segurança 
asfixiam tráfico e 

enjaulam chefão da
Pedreira escondido

Ricardo ‘Funa’ Pereira é gerente de pontos de vendas
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Loco Abreu com Marinho, o maior ídolo do Bangu: “Chego cheio de moral”

Uh, El Loco vai 
atacar de Bangu

HENRIQUE COELHO/G1

Educação 
Rede estadual de ensino 

registra recorde de novos 
estudantes inscritos para o 
próximo ano letivo.
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Fiscalização
No fim de semana de Na-

tal, PRF registra sete mortos 
em acidentes de trânsito nas 
rodovias federais.
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Mais acesso
Centro de especialida-

des médicas será inau-
gurado para atender a 
demanda carente em 
Barra Mansa.
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De olho
Defensoria Pública  do 

RJ acompanha possível 
fechamento de escolas 
estaduais na região Sul 
do estado.
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Transporte 
Supervia anuncia opera-

ção diferenciada para aten-
der a população que assis-
tirá a queima de fogos em 
Copacabana. 
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Uma vida dedicada a busca por justiça
Tendo a dignidade, o trabalho e a coragem como lemas, o renomado advogado 

Bosco Von Held completa hoje 42 anos de uma carreira de sucesso pautada na busca 
por justiça. Dr. Bosco foi diplomado como bacharel em Direito no dia 28 de dezembro de 
1976. Entre 1975 até dezembro de 1976 atuou como estagiário. “Sempre fui um exemplo 
de advogado, jamais fui punido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), já atuei em 
300 júris, advoguei em todos os estados do Brasil. Corajoso como poucos”, diz em tom 
orgulhoso, para completar: “Tenho prazer em advogar para pessoas carentes, respeita-
do pelos colegas, considerado o melhor advogado de Nova Iguaçu”. 

ARQUIVO PESSOAL

Xilindró
Dupla é presa por roubo 

seguido de morte  contra 
um homem em Campos 
dos Goytacazes, no Norte 
do RJ.
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Verão
Sensação térmica ul-

trapassa a marca regis-
trada no termômetro 
na Zona Oeste do Rio.
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Crise 
O Tribunal de Justiça do 

Rio deve gastar milhões com 
setor do turismo gerando po-
lêmica em tempos de crise.
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