
O funkeiro Guilherme
Kaue Castanheira Alves,
conhecido como MC Gui,
de 18 anos, recebeu alta do
Hospital São Luiz, em São
Paulo, após passar por uma
cirurgia na perna. De acor-
do com a mãe e empresária
Claudia Baronesa, o jovem
foi atropelado por uma mo-
to quando saía de seu carro,

próximo de sua casa, na Zo-
na Leste de São Paulo.
“Obrigado a todos os pro-
fissionais do Hospital São
Luiz, fãs e amigos”.

Durante a cirurgia, o
cantor precisou colocar
dois pinos no joelho. A
previsão é de que a recu-
peração demore, no míni-
mo, seis semanas e que
Gui faça sessões de fisiote-
rapia. Por isso, a agenda
de shows das próximas se-
manas será avaliada.

MC Gui passa por cirurgia

O cantor no hospital
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NOTA
O Sindicato dos Garçons, Barmen e Maitres do Estado do Rio de Janeiro - SIGABAM,
comunica a toda sua categoria, não filiados ao sindicato, que pretendam fazer a
discordância da Taxa Assistencial, que está aberto o prazo. A referida discordância
poderá ser feita a qualquer tempo, através de comparecimento nas sedes sociais do
sindicato, por meio postal ou eletrônico, dentro da vigência da Convenção Coletiva atual.

Antônio Francisco dos Anjos Filho - Presidente

Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Iguaçu
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU

PORTARIA N° 468, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016.

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

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR LUIZ CARLOS FRANCO DE ORNELLAS para ocupar o Cargo em Comissão
de Diretor Geral, símbolo DG1, Código Identificador DG1-001 a contar de 01/12/16.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 24 de novembro de 2016

Mauricio Morais
Presidente

CMNI

PORTARIA N° 469, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016.

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

RESOLVE:

Art. 1° - NOMEAR MARCOS SOUZA SANTOS para ocupar o Cargo em Comissão de
Coordenador de Transportes, símbolo DG6, Código Identificador DG6-009 a contar de
01/12/16.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Nova Iguaçu, 24 de novembro de 2016

Mauricio Morais
Presidente

CMNI
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Era pouco antes da meia-
noite de sexta quando o presi-
dente cubano, Raúl Castro,
apareceu na televisão para
dar a notícia que a maioria
dos cubanos sabia estar por
vir. Fidel Castro morreu aos
90 anos. Em seguida, a polí-
cia fechou o acesso à Praça da
Revolução, e o governo decre-
tou nove dias de luto oficial.

“Com profunda dor é que
compareço para informar ao
nosso povo, aos amigos da
nossa América e do mundo
que hoje, 25 de novembro do
2016, às 22h29, faleceu o co-
mandante da Revolução Cu-
bana, Fidel Castro Ruz”, dis-
se o presidente cubano, an-
tes de começar a chorar.

As cinzas do “comandan-

te” ficarão expostas amanhã
e depois no memorial José
Martí, na Praça da Revolu-
ção, em Havana, onde a po-
pulação poderá prestar sua
homenagem. Depois, per-
correrão parte da ilha em
uma caravana que se esten-
derá por quatro dias e ter-
minará com uma cerimônia
de despedida, no dia 4 de
dezembro, na cidade de
Santiago de Cuba. 

Para uns, líder revolucio-
nário que ousou enfrentar os
Estados Unidos e venceu.
Para outros, ditador que se
perpetuou no poder de 1959
a 2006, acumulando denún-
cias de assassinatos e viola-
ções de direitos humanos.
Fidel Castro já entrou para a

história como o homem que
transformou Cuba. “Pouco
importa que me condenem,
pois a história me absolve-
rá”, disse, em 1953. Fidel já
não mandava desde 2006,
quando se afastou por moti-
vos de saúde. 

Nas ruas de Havana, a
movimentação natural de
uma sexta-feira à noite deu
lugar ao silêncio. Marco An-
tonio Díaz, um lavador de
carros de 20 anos, estava em
uma festa quando, de repen-
te, a música parou. 

— Ouviu dizer ‘Fidel
morreu’. A festa acabou re-
pentinamente.Voltei para
casa e acordei todo mundo:
Fidel morreu. Minha mãe fi-
cou pasma — contou à AFP.

Fidel Castro morre aos 90 anos
Governo decretou luto de nove dias. As cinzas do ex-líder de Cuba percorrerão parte da ilha 

Fidel Castro se manteve no poder de Cuba de 1959 a 2006
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