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CURTINHAS

A queniana Jemima Sum-
gong, de 31 anos, campeã
olímpica da maratona na
Olimpíada de 2016, no Rio,
e campeã da Maratona de
Londres, confirmou seu
favoritismo e venceu a
prova feminina da 92ª
edição da Corrida de São

Silvestre, com 30 mil corre-
dores, Já no masculino, o
etíope Leul Aleme chegou
na frente do compatriota
Dawit Admasu e do quenia-
no Stephen Kosgei e levou
a melhor. O brasileiro Gio-
vani dos Santos ficou na
quarta posição.

Africanos dominam a São Silvestre 
e vencem a prova em São Paulo

Os vencedores Leul e Jemima comemoram a vitória em SP

EDILSSON DANTAS

A brasileira Amanda Nunes
não tomou conhecimento da
lutadora americana Ronda
Rousey e nocauteou a adver-
sária em apenas 48 segun-
dos no UFC 207, nos Estados
Unidos. Após a vitória, ela
disse ter certeza de que a
ex-campeã vai “pendurar as
luvas” após sofrer a segunda
derrota seguida: “Ela já é
milionária, não precisa ficar
se machucando”. 

Amanda Nunes diz que Ronda deve se
aposentar após a humilhante derrota
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BOTAFOGO

O Botafogo entrou no
Brasileiro de 2016 como can-
didato ao rebaixamento. E,
durante o primeiro turno, de
fato brigou contra a degola.
Na segunda metade do cam-
peonato, no entanto, sob o
comando de Jair Ventura, o
time arrancou e chegou onde
ninguém esperava: vai dis-
putar a Libertadores. Depois
de tanta desconfiança, o so-
nho se tornou realidade. E
agora é aproveitá-lo.

Mas engana-se quem
acredita que o Botafogo en-
trará apenas para “partici-
par”. Mesmo com um cami-
nho difícil até a fase de gru-
pos — terá o Colo Colo como
adversário na primeira fase
eliminatória, o clube sonha
alto. Para ir longe, quem sa-
be até a conquista do inédito

título, o Glorioso investiu pe-
sado e contratou o craque ar-
gentino Montillo.

Além deles, também re-
forçarão o Botafogo o goleiro

Gatito Fernánez (ex-Figuei-
rense), Roger (ex-Ponte Pre-
ta), Gilson e Jonas (ex-Amé-
rica-MG) e João Paulo (ex-
Santa Cruz). Dá pra sonhar!

Chegou a hora
de viver o sonho
Após ser taxado de candidato ao rebaixamento, Fogão
dá a volta por cima e disputará a Liberta com Montillo

Montillo é o principal reforço alvinegro para a temporada

ALEXANDRE LOUREIRO/SSPRESS/BOTAFOGO

VASCO

Não fosse pelo título esta-
dual, 2016 teria sido um ano
para a torcida vascaína es-
quecer. Afinal, disputar a
Série B pela terceira vez e,
pior, passar sufoco para vol-
tar à elite irritou os vascaí-
nos. Por isso, o presidente
Eurico Miranda resolveu fa-
zer uma reformulação no de-
partamento de futebol. De-
mitiu o técnico Jorginho e
trouxe de volta Cristóvão
Borges para o cargo.

Até agora, as perspectivas
para o Vasco em 2017 não
são das melhores. Afinal,
com um elenco considerado
envelhecido e com peças in-
desejadas como Diguinho,
Jorge Henrique e Júlio Cé-
sar, a diretoria ainda não
conseguiu renovar a cara do
grupo. A única contratação
foi a do contestado Escude-
ro. Motivos não faltam para a
nação cruz-maltina ficar com
uma pulga atrás da orelha.

Alerta tá ligado na Colina

Cristóvão assume o time

PAULO FERNANDES/VASCO

Amanda: golpe certeiro
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Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU-RJ USANDO DAS
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
RESOLVE:

Art. 1° - TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 526/16.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 31 de dezembro de 2016
Mauricio Morais

Presidente
CMNI

PORTARIA N° 580, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016.


