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AS MAIS BOMBADAS

Condenado por
matar mulher
Monstro que espancou vítima até a morte pegou 24
anos de cadeia. Antes do homicídio, estuprou a vítima
Acusado de espancar
uma mulher até a morte na
Praia de Copacabana,, em
junho 2016, Fábio Machado
de Souza, foi condenado a
uma pena de 24 anos de prisão em regime fechado por
crime de feminicídio. O assassinato aconteceu dois
meses antes da abertura dos
Jogos Olímpicos do Rio. Segundo declarou a polícia na
ocasião, Fábio alegou ter cometido o crime porque estaria drogado e sem dinheiro
para pagar por um progra-

ma sexual com a vítima,
queera mãe de uma criança
de 12 anos. A defesa do homem ainda pode recorrer.
Fábio foi preso dois dias
depois do assassinato ao
tentar roubar e estuprar
uma outra garota de programa, bem próximo do local
em que havia assassinado a
primeira vítima. Ele foi detido por PMs quando tentava
fugir com a bolsa da mulher,
na Rua Hilário de Gouveia.
No dia 5 de junho de 2016, o
corpo da vítima de homicí-

dio havia sido encontrado na
altura do Posto 3. Ela estava
nua da cintura para baixo e
tinha marcas de esganadura
no pescoço.
Em um trecho da sentença, o juiz Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Criminal
da Comarca da Capital, classificou Fábio como sendo
um homem frio, que após o
assassinato foi para casa
dormir como se nada tivesse
acontecido. “(...) A personalidade do acusado é adversa
e corrompida”.

Fábio: um assassino frio e sem remorso, segundo o juiz

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE MERITI
CONCESSÃO DE LICENÇA
A RAIA DROGASIL S.A, torna público que recebeu da PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO
JOÃO DE MERITI a Licença Municipal Operação nº 0551/2021, com validade até 21 de
outubro de 2025, para operar a atividade de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, situado à Avenida Presidente Lincoln, s/nº, Lotes
29, 30 e 31, Vilar dos Teles, São João de Meriti/RJ. (Processo nº 8130/2021).

Taxista é preso
entregando
droga no Grajaú
Um taxista que fazia delivery de drogas na região da
Grande Tijuca foi preso em
flagrante, na noite desta
quinta-feira, no Grajaú, Zona Norte do Rio. Segundo as
investigações, Gabriel Villa
Lima de Carvalho é apontado como responsável pelo
esquema. As drogas comercializadas são de alto valor
comercial, como skunk, haxixe, LSD e MDMA.
Gabriel foi localizado na
Rua Júlio Furtado, quando
ia entregar skunk. No momento da abordagem, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE)
encontraram as encomendas no táxi do traficante, que
ainda perdeu mais de R$
100 mil em drogas que tinha
em sua casa.

SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS
DE EDUCAÇÃO/RJ (SEPE/RJ)
Edital de Convocação do Sindicato dos Proﬁssionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe/RJ)
para os habilitados na assembleia eleitoral on-line do dia 23 de outubro, com ponto de pauta
único: desempatar o debate sobre o modelo de votação da próxima eleição da entidade.
- Data e horário: 10/11, às 18h (primeira convocação);
- 18h30: abertura de defesa das propostas;
- Encerramento dos debates e abertura da votação da proposta na plataforma de votação.
Cada participante receberá, por e-mail, o link da abertura da plataforma.
Não haverá nova inscrição, sendo a participação restrita aos associados inscritos na última
assembleia.
Horário da votação: de 20h do dia 10/11 às 12h do dia 11/11.
Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2021
Direção do SEPE RJ

