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Sinistru,
diabolic,
sfidător

2 pagina 2 2 pagina 5

Ce facem
dacă
ne îmbolnă-
vim?

Din punctul meu de vedere ~SPORT~
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Învinși în ultimele

minute!

~ Mai citiţi ~
Planul Riscului la
Inunda0ii va fi
reactualizat (pag.2)

Reducerea impozitului
pe clădiri (pag.12)

Zilnic creşte numărul
deceselor la pacienţi
infectaţi! (pag.12)

Start perfect de
campionat! (pag.6)

Turneu amânat de
COVID! (pag.7)

Laude și success!Azi eşti în centrul atenţieiunui grup mai amplu de per-soane care te laudă sincerpentru un succes pentru careai muncit serios. (pag.4)
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În 3 zile a fost condamnat criminalul

Omorâtă şi desfigurată
de grănicer!

Mihaela Miloiu din GodeniPortretul robot şi imagini de la locul crimei

Curtea de Apel din Doubs-Franţa l-a condamnat,
vineri, pe ucigașul Mihaelei Mi loiu, 

tânăra în vârstă de 18 ani, din comuna Godeni,
traficată de un clan de proxene0i din Muscel. 

Argeșeanca fusese victima unei re0ele de prostitu0ie și a fost ucisă
cu bes tialitate în 2016, lângă o autostradă din Sul lens, în Elveţia. 

Proce sul de crimă a durat în Fran0a 3 zile iar făptașul un
gră nicer, deși a sus0inut că este nevinovat a fost condamnat.

În arest după ce
şi-a bătut tatăl!

La 45 de ani, un piteștean a rămas pe drumuri după ce și-a bătut crunt
tatăl, în casa căruia locuia. Agresorul a fost re0inut, ulterior fiind plasat

sub control judiciar. Are inter dic0ia de a se apropia de locuin0ă sau de pă-
rin0ii săi. Motivul scandalului a fost tot din pricina locuin0ei .

Ginecolog reţinut pentru lipsire
de libertate!Un scandal teribil a dus la

reţinerea doctoriţei Nataşa
Neniţoiu medic ginecolog,
din Piteşti. La vârsta de 65
de ani, aceasta a ajuns în

arest acolo unde a petrecut
o noapte în urma unor acu-

zaţii extrem de grave. 

Nataşa Neniţoiu neagă că
ar fi comis infracţiunile şi

susţine că este o moda -
litate prin care pacienta

vrea să obţină bani. 
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