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DICAS DE REDAÇÃO 
     Evite pleonasmo com o verbo “urgir”

 O verbo “urgir” (ser necessário) aparece com frequência na conclusão de 
redações. O aluno aponta uma medida necessária para resolver determinado 
problema. Ocorre que às vezes ele acrescenta a esse verbo um termo sinônimo. 
Por exemplo: “Urge anecessidade de que o governo invista em educação.” Isso é 
pleonasmo (excesso de palavras para indicar uma mesma ideia). Deve-se 
escolher: “Urge que o governo invista em educação” ou “É necessário que o 
governo invista em educação”.
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Colégio Viva Vida encerra suas 
atividades em 2017.

 Com mais de vinte e dois anos de 
serviços prestados a sociedade paraibana, o 
Colégio Viva Vida encerrará suas atividades 
em 2017.

 Em nota a escola comunica o 
encerramento das atividades educacionais 
devido à falta de segurança. Após a morte 
do segurança e diversos outros assaltos com 
pais de alunos, a ESCOLA VIVA VIDA, 
localizada no bairro dos estados em João 
Pessoa-PB, encerra suas atividades 
educacionais.

 A rádio 98 FM é a 
única emissora do Brasil a 
se manter em 1º lugar há 
mais de 70 meses. É o que 
comprova a pesquisa Ibope 
divulgada nesta segunda-
feira (16). Já são dez 
pesquisas se mantendo em 
1º lugar. A vitória se repete 
em todos os programas 
jornalísticos da rádio, que 
ganhou em todos os 
horários de sua 
programação.

 A conquista 
da rádio Correio 
começa logo às 6h 
com o Correio da 
Manhã, ancorado por 
Samuka Duarte e 
participação de Diego 
Lima. Na soma das 
duas primeiras horas 
– das 6h ás 8h -, o 
programa lidera com 
19,70%, contra 
18,49% da 2ª 
colocada.

 Ao meio-dia 
a equipe vitoriosa é 
comandada por 
Nilvan Ferreira, 
Victor Paiva e João 
Costa, com o 
programa Correio 
Debate, líder 
absoluto em 
audiência com 
23,01%. O 2º 
colocado nesse 
horário ficou com 
apenas 12,89%.

 A equipe campeã 
de audiência segue com o 
Balanço Geral, apresentado 
por Emerson Machado, 
Éclinton Monteiro e 
Ludimila Costa.  O 
programa tem quatro 
vezes mais audiência que o 
seu concorrente direto. 
Enquanto o Balanço Geral 
ficou em 1º lugar com 
18,4%, o concorrente 
obteve a média de apenas 
5,22%.

 E o 
programa mais 
ouvido em toda 
a programação 
da 98 FM é o “As 
músicas da fé” 
apresentado 
por Elson Junior, 
das 9h às 10h. 
São 41.602 
ouvintes por 
minuto ligados 
no rádio nesse 
horário.

 Para a diretora executiva do Sistema Correio, 
Beatriz Ribeiro, a vitória estrondosa é motivo de 
alegria e também de gratidão. “Tudo isso é fruto de 
um trabalho em equipe. Nós apostamos, acreditamos. 
Eu sentia no meu coração que o caminho era esse, 
claro, sempre respeitando a concorrência. O que o 
ouvinte quer é a boa informação e o resultado está 
aí”, comentou.

 Feliz com o resultado da 98 FM, o empresário 
Roberto Cavalcanti também agradeceu a todos que 
fazem parte dessa equipe campeã e brincou. “Tem 
vitória que você fica encabulado, porque foi uma 
vitória muito grande. É uma vitória tão extraordinária 
que mostra o peso da família Correio, o peso da 
camisa Correio é iluminado. Nós nos cercamos de 
pessoas tão leais e compententes”, ressaltou.

 98 FM é a única emissora do Brasil a se manter em 1º lugar há mais de 70 meses

 Parabéns Roberto Cavalcanti (Centro) Beatriz Ribeiro (Dir) e a toda equipe da 98 FM

Antonio Hamilton Fechine Dantas 1 

 Ele nasceu , no Cerará , natural de 
Missão Velha é mais conhecido como 
Fechine na cidade Rainha da Borborema, 
onde fez história uma brilhante trajetória 
através do meio político, empresarial, 
notarial e social, advogado, administrador, 
empresário, tabelião público ex- vereador.

Antonio Hamilton Fechine Dantas 2

 Foi agraciado pela ABRACP com 

uma homenagem especial de 

reconhecimento da Associação Brasileira. 

Um mérito pelo trabalho e dedicação que 

vem desenvolvendo ao longo dos anos .

Antonio Hamilton Fechine Dantas 3

 O empresário Antonio Hamilton Fechine Dantas, recebeu a Comenda das mãos 
da presidente do Rotary Campina Grande, Ivanilda Pinto Arruda e da empresária Zoraide 
Silveira, em sessão realizada no dia 20, de setembro, no salão de eventos, do Restaurante 
Boi & Brasa. 

A presidente do Rotary CG Ivanilga o homenageado e a 
empresária Zoraide Silveira 

Campina Grande

Bolsas GEO

 Participe do 
concurso de bolsas de 
estudo para 2018 e garanta 
percentuais de abatimento 
sobre as mensalidades. para 
participar é muito fácil. 
Preencha o formulário que 
está no link abaixo e boa 
sorte!
http://colegiogeo.com.br/for
mularios/concurso-de-bolsas

Fernando Lianza Dias

 O renomado cardiologista 
Fernando Lianza irá presidir a mesa 
da palestra sobre o Impacto do 
Compliance na Prática Médica Atual, 
que será realizada pelo médico 
Marcelo Queiroga durante VI 
Simpósio Internacional de 
Arritimistas e Estimulação Cardíaca 
Artificial promovido pela Sociedade 
Brasileira de Cardiologia que 
acontecerá no Centro de Convenções 
da Paraíba de 19 a 20 de outubro. Fernando Lianza Dias

Domus Hall

 Pensando no 
conforto do público, a Casa 
de Taipa Produções 
transferiu o show de Diogo 
Nogueira e Alcione, que 
seria no estacionamento da 
Estação das Artes, para a 
Domus Hall. A apresentação 
do projeto Eu Amo Samba 
acontece no próximo 
sábado, dia 21 de outubro, 
a partir das 21h.
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