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Pedro é o 6º a sair 
da casa do “BBB17”
EM PAREDÃO TRIPLO, JORNALISTA É ELIMINADO COM 71% DOS VOTOS

O jornalista Pedro rece-
beu 71,71% dos votos 
no paredão realizado 

ontem e foi o sexto partici-
pante a ser eliminado no “Big 
Brother Brasil 17” (Globo/TV 
Liberal). O paulista deixou 
a casa após perder a disputa 
no quarto paredão triplo da 
edição. A estudante Emilly 
(24,73%) e a paratleta Mari-
nalva (3,55%) se mantêm na 
disputa pelo prêmio de R$ 1,5 
milhão na casa mais vigiada 
do Brasil.

“Acho que é um caso de jogo 
desta vez, tiro trocado e troca-
do com muito respeito. Eu vim 
para o paredão só porque eu 
coloquei o Ilmar 
no paredão. Eu 
sentia que eu ia 
ao paredão, en-
tão o que eu � z foi es-
colher com quem eu fui”, 
explicou Pedro ao ser questio-
nado o motivo de estar na ber-
linda. Neste momento, todos 
os lados estavam escutando as 
justi� cativas. 

Já do lado de fora, Tiago Lei-

fert quis saber do gamer qual 
jogada feita por ele deu erra-
do. “A gente nunca se coloca 
de� nitivamente no paredão. 

Eu não tive como 
escolher a Mari, 
a Mari foi um 

acaso de destino 
da Roberta. Eu achei 
que tinha mais chan-

ce com a Emilly. Todo game 
a gente trabalha com proba-
bilidades, mas aqui é um jogo 
cego”, disse o jornalista.

O brother foi indicado ao 
paredão pelo líder da semana 

Ilmar. Na justi� cativa, o ad-
vogado disse que votaria em 
uma pessoa que votou nele 
nas semanas anteriores. Po-
rém, no dia seguinte a� rmou 
que Pedro menosprezava os 
adversários: “Está se achan-
do. Ele falar que escolheu ir 
comigo e com a Marinalva 
para o paredão”.

O gamer não perdoou o sul-
mato-grossense, na noite de 
segunda-feira ele disparou: “O 
Ilmar é um cara que arrota os 
princípios, mas na real ele não 
sabe o que faz”.

PROGRAMA

  O jornalista Pedro se despediu do reality show “Big Brother Brasil 17”
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Mais de 1.300 candidatos 
não classificados no Proces-
so Seletivo 2017 da Universi-
dade Federal do Pará (UFPA) 
estão sendo convocados em 
segunda chamada para rea-
lizar a entrega de documen-
tos necessários ao vínculo 
institucional. A instituição 
divulgou o listão de respes-
cagem na tarde de ontem. O 
link com os nomes está dis-
ponível no link http://ciac.
ufpa.br/Editais/2017/PS/
EDITAL_020-2017-2-CHA-
MADA-PS2017.pdf.

O período previsto para a 
entrega da documentação é 
de 13 a 14 de março. Para os 
calouros convocados para 
os municípios de Altamira, 
Ananindeua, Bragança, Bre-
ves, Cametá, Capanema, Sa-
linanópolis e Soure a entrega 
de documentação será ape-
nas no dia 13 de março nas 

secretarias dos respectivos 
campi.

No campus de Castanhal, 
o comparecimento será nos 
dias 13 e 14 de março. Em 
Belém, os convocados são 
aguardos no campus Gua-
má em 14 de março. Quem 
deixar de comparecer ou não 
apresentar todos os docu-
mentos perderá a vaga.

No edital de chamada, 
constam todas as informa-
ções de datas, locais e horá-
rios para o comparecimento 
dos candidatos. Eles deverão 
apresentar os documentos 
solicitados, após a homolo-
gação desse processo, o can-
didato estará apto a realizar 
sua matrícula no curso para o 
qual foi classificado. Mais in-
formações estão disponíveis 
no site do Centro de Registro 
e Indicadores Acadêmicos 
(Ciac/UFPA).

UFPA divulga primeira 
lista de repescagem
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