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A escritora síria Samar Yazbek, em foto de setembro de 2012, empraça deNova York; na época, já estava exilada na França

ADICIONAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADOS

CNPJ/MF nº. 21.247.203/0001-57
(“Fundo”)

FATO RELEVANTE
PETRA – PERSONAL TRADER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade
de Administradora do Fundo, em atendimento ao disposto no inciso I, § 1º do art. 46 da Instrução CVM
nº 356, de 17.12.2001, comunica aos Cotistas do Fundo o rebaixamento da classificação de risco da 1ª
(primeira) série de cotas seniores de longo prazo de ‘BBB-(fe)’ para ‘BB(fe)´, da 1ª (primeira) série de cotas
seniores de curto prazo de ‘CP3(fe)’ para ‘CP4(fe)´, e, das cotas subordinadas de longo prazo de ‘B(fe)’
para ‘CCC(fe)´, de acordo com os critérios de classificação adotados pela LIBERUM RATINGS.

São Paulo, 24 de agosto de 2016.

METALFRIO SOLUTIONS S.A.
(Companhia Aberta) - CNPJ/MF nº 04.821.041/0001-08 - NIRE 35.300.339.436

Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 08 de Agosto de 2016
1. Data, Hora e Local: 08 de agosto de 2016, às 15 horas, na sede social da Metalfrio Solutions S.A (“Companhia”),
situada na cidade e Estado de São Paulo, na Av. Abrahão Gonçalves Braga, nº 412, km 12,5 da Via Anchieta. 2. Publica-
ções Legais: Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 22, 23 e
26 de julho de 2016, nas folhas 37, 23 e 35, respectivamente, e no jornal “Folha de São Paulo”, nas edições dos dias 22,
23 e 26 de julho de 2016, nas folhas A6, A14 e A8, respectivamente. O Edital de Convocação foi colocado à disposição
dos acionistas na página da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(www.bmfbovespa.com.br), na sede social da Companhia e no seu website (www.metalfrio.com.br/ri), juntamente com a
Proposta da Administração, Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos pertinentes, conforme a legislação aplicá-
vel. 3. Presença: presentes os acionistas representando 60,2954% do capital social da Companhia, conforme assinatu-
ras constantes do Livro de Presença de Acionistas, ficando desta forma verificado o quórum legal para instalação e rea-
lização da Assembleia Geral Extraordinária. Presente, ainda, o Sr. Luiz Antonio de Rossi Jr., Presidente do Conselho
Fiscal da Companhia. 4. Mesa: Livinston M. Bauermeister - Presidente; Giovanna Monaco Vecchio - Secretária. 5. Or-
dem do Dia: deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia no valor mínimo de R$ 70.000.000,00 (setenta
milhões de reais) e máximo de R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), mediante a emissão para subscrição
particular de, no mínimo, 28.000.000 (vinte e oito milhões) de novas ações ordinárias da Companhia e, no máximo,
48.000.000 (quarenta e oito milhões) de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, a um preço por
ação de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), bem como autorizar o Conselho de Administração a homologar o
aumento de capital, depois de findos os procedimentos relativos ao exercício do direito de preferência e subscrição de
sobras. 6. Deliberações: após exame, discussão e leitura do Parecer do Conselho Fiscal e do respectivo voto apresen-
tado pelo Conselheiro Murici do Santos, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, nos termos do Art. 6º do
Estatuto Social da Companhia: 6.1. A aprovação do aumento de capital da Companhia, em conformidade com a Proposta
da Administração, no montante mínimo de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) e máximo de R$ 120.000.000,00
(cento e vinte milhões de reais), mediante a emissão para subscrição particular de, no mínimo, 28.000.000 (vinte e oito
milhões) de novas ações ordinárias da Companhia e, no máximo, 48.000.000 (quarenta e oito milhões) de novas ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, a um preço por ação de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos),
fixado nos termos do artigo 170, §1º, III, da Lei nº 6.404/76, com base na média ponderada por volume do preço de fecha-
mento das ações da Companhia nos pregões da BM&FBOVESPA no período de 3 (três) meses compreendido entre 26
de janeiro de 2016 e 27 de abril de 2016, incluindo referidos dias. 6.1.1. O montante total da emissão será destinado ao
capital social da Companhia. As ações ordinárias da Companhia emitidas em decorrência do Aumento de Capital conferi-
rão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos às demais ações ordinárias de emissão da
Companhia, inclusive o recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre capital próprio declarados pela Companhia a
partir da data de homologação do Aumento de Capital. 6.1.2. Os titulares de ações de emissão da Companhia terão direi-
to de preferência na subscrição das novas ações, em quantidade de ações proporcional à participação detida por tais
acionistas no encerramento do pregão da BM&FBovespa nesta data, podendo ainda concorrer na subscrição de sobras
de ações não subscritas durante o prazo para exercício do direito de preferência. Desta forma, tendo em vista o valor da
subscrição máxima e a atual composição acionária da Companhia, cada 1 (uma) ação ordinária conferirá ao seu titular o
direito a subscrição de 3,5290718321 Ações ordinárias. Os direitos de preferência relacionados a subscrição das ações
poderão ser livremente cedidos 6.1.3. O Aviso aos Acionistas, que será divulgado em 09 de agosto de 2016, informará as
condições para o exercício do direito de preferência (“Aviso aos Acionistas”). Os acionistas que desejarem exercer o di-
reito de preferência deverão manifestar sua intenção no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de 11 de
agosto de 2016, inclusive, encerrando-se em 09 de setembro de 2016, inclusive (“Prazo de Exercício do Direito de Prefe-
rência”). 6.1.4. O Aumento de Capital somente poderá ser integralizado à vista, em moeda corrente nacional. A
integralização das ações custodiadas na BM&FBovespa obedecerá às regras e procedimentos próprios da Central De-
positária de Ativos da BM&FBovespa, enquanto que a integralização das ações custodiadas perante a Custodiante se-
guirá os procedimentos e regras por ela estabelecidos. 6.1.5. Após o Prazo de Exercício do Direito de Preferência, se
ainda houver sobras, os acionistas da Companhia e/ou cessionários de direito de preferência que tenham expressamen-
te manifestado no ato de subscrição sua intenção de subscrever sobras, deverão subscrever tais ações da Companhia
dentro do prazo a ser divulgado pela Companhia por meio de novo Aviso aos Acionistas. Caso ao final do prazo para a
subscrição das sobras não seja verificada a subscrição integral do valor máximo previsto para o Aumento de Capital,
serão apuradas eventuais desistências, conforme indicado expressamente no ato de subscrição, sendo que nesses ca-
sos haverá a devolução dos valores integralizados pelos respectivos subscritores, sem juros ou correção monetária, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do prazo para a subscrição das sobras. 6.2. Depois de apuradas even-
tuais desistências, conforme expressamente indicado no ato de subscrição, e desde que atingido o valor mínimo de R$
70.000.000,00 (setenta milhões de reais) para o Aumento de Capital, o Conselho de Administração da Companhia fica
autorizado a homologar, total ou parcialmente, o Aumento de Capital. 6.2.1. Em caso de homologação parcial do Aumento
de Capital não será concedido prazo adicional para revisão da decisão de investimento, tendo em vista que os acionistas
terão a opção de condicionar a sua decisão de investimento no ato de subscrição, conforme descrito na Proposta da
Administração. 6.2.2. A alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para adequá-Io ao valor final do
novo capital social será deliberada oportunamente, após a finalização de todos os procedimentos relativos ao Aumento
de Capital, direito de preferência e subscrição de sobras. 7. Lavratura, Publicação e Registro: foi autorizada a lavratura
e registro da presente ata na forma sumária, e a publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facul-
tam os §§1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presen-
tes. Assinaturas: Mesa: Livinston Martins Bauermeister - Presidente; Giovanna Monaco Vecchio - Secretária. Acionis-
tas: ALMOND TREE LLC (pp. Gabriella Levorin); Erwin Theodor Herman Louise Russel (pp. Gabriella Levorin); Rio Ver-
de Consultoria e Participações Ltda. (pp. Marieta Langeani); PEACH TREE LLC (pp. Marieta Langeani); TURQUOISE
CAPITAL C V (pp. Marieta Langeani); Marcelo Faria de Lima (pp. Marieta Langeani); Livinston Martins Bauermeister; THE
NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: DWS WAM FUND (pp. Paulo Roberto Bellentani Brandão); Maurice
Ferdinand Bernard Marina Russel. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 08 de
agosto de 2016. Livinston Martins Bauermeister - Presidente, Giovanna Monaco Vecchio - Secretária. Jucesp nº
366.850/16-7 em 17/08/16. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1.PE.CSM.A.00047.16.2.FURNAS tornapúblicoque realizaráLicitaçãonamodalidade
PregãoEletrônicocujoOBJETOéaContrataçãodeempresaespecializadanaprestação
dos serviços e vigia e portaria em áreas de Furnas, no âmbito de atuação da Gerencia
de Centro de Serviços Compartilhados Minas Gerais – CSM.A, e monitoramento de
CITV nas Usinas de Furnas, marechal Mascarenhas de Moraes e Luiz Carlos Barreto
de Carvalho, localizadas emmunicípios dos Estados deMinas Gerais e São Paulo.
3. O Edital poderá ser consultado e obtido, no sítio do Comprasnet
(www.comprasnet.gov.br), UASG nº 926132 que também poderá ser acessado
pelo endereço http://www.furnas.com.br - opção “Fornecedores/Editais”. 4. As
propostas deverão ser apresentadas até o dia 08/09/2016 (quinta-feira), às 09h,
no mesmo endereço acima.

MARCOS ALVES MORAIS
Divisão de Centro de Serviços Compartilhados Minas Gerais

FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

A OSS-SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – Hospital Geral de Pirajussara, convida as empresas interessadas
em participar da Tomada de Preços nº SE 53/2016 para Contratação

de Empresa para Prestação de Serviços de Locação, Manutenção Preventiva e
Corretiva de Instrumentais e Suporte Técnico para acompanhamento de Cirurgias por
Videolaparoscopia para o Hospital Geral de Pirajussara. O Edital estará à disposição
dos interessados SOMENTE no dia 30/08/2016, das 09:00 horas às 17:00 horas, na
Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2.651, 2º andar, Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6251.

Secretaria de Estado da Saúde
AVISO DE LICITAÇÃO

A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina/Fundo Estadual da Saúde, torna
públicoquerealizaráaaberturada licitaçãoabaixorelacionada, cujadocumentaçãoeproposta
deverão ser entregues, exclusivamente, no Setor de Protocolo da Comissão Permanente de
Licitação - Rua Esteves Júnior, 160 - Edifício Halley - 2 º andar - Centro - Florianópolis – SC.
Licitação: Edital n.º 2094/2016
Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Processo: PSES nº 70207/2014
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de coleta, transporte e
destinação final dos resíduos gerados pelos serviços de saúde (lixo hospitalar sólido e
líquido) para as Unidades da SES.
Envelopes: até às 13h15min do dia 26/09/2016.
Abertura da Licitação: às 13h30min do dia 26/09/2016.

SES 00033566/2016
Fernando Cesar Lenzi

Superintendente de Compras e Logística

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Katia Roldi Zavaris, presidente do Escritório Administrativo da Renovação Carismática Católica do Brasil –
RCCBRASIL, no uso das atribuições que lhe são conferidas estatutariamente, vem, pelo presente, CONVOCAR os
associados para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que acontecerá entre os dias 21 e 25 de Setembro de
2016, nas dependências da Casa de Retiros “Divino Paraíso” (Núcleo Rural Casa Grande MD 01/06, Via Tamanduá,
Gama, Distrito Federal) com início no dia 22 de Setembro, às 8h, com primeira convocação com maioria qualificada
dos associados (2/3) ou meia hora depois com maioria simples (50% + 1), tendo a seguinte ordem do dia:
• 21.09.2016 – Recepção dos associados;
• 22.09.2016 – Primeira convocação e instalação da Assembleia;
• 25.09.2016 – 12h/ Encerramento da Assembleia.
Pauta:
A) EM REGIME DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA:
1. Regimento Interno (Informações); 2. Retiro do Conselho Nacional na Terra Santa e seus desdobramentos; 3. Jubileu
de Ouro da RCC (Preparação e Festividades); 4. ECCLA/2016; 5. Comissão Ecumênica; 6. Comissão Missionária;
7. Reunião do ICCRS; 8. Escritório Nacional; 9. Sede Nacional; 10. Prestação de Contas; 11. Discernimento do Tema
para 2017 12. Outros...
B) EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Eleição da Presidência do Escritório para o triênio
2017/2019.

Canas, 17 de Agosto de 2016.

Katia Roldi Zavaris
Presidente do Escritório Administrativo da

Renovação Carismática Católica do Brasil - RCCBRASIL
www.rccbrasil.org.br

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE JULHO DE
2016. 1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 12 dias do mês de julho de 2016, na sede da Companhia,
localizada à Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5, s/nº, Coqueiro, CEP 22.430-041, Belém/PA, às
11:00 horas. 2. CONVOCAÇÃO: Convocação através de correio eletrônico a todos os membros
deste Conselho. 3. QUORUM E PRESENÇA: Presentes os seguintes membros deste conselho:
Eduardo Haiama, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto Leone Piani, Augusto Miranda
da Paz Júnior, José Jorge de Vasconcelos e Armando de Souza Nascimento. 4. MESA: Presidente:
Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Armando de Souza Nascimento. 5. DELIBERAÇÕES:
Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Firmino Ferreira Sampaio
Neto, que convidou o Sr. Armando de Souza Nascimento para secretariar os trabalhos, tendo
sido aprovadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos: (i) A lavratura da presente
ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404, de
15.12.1976 e posteriores alterações (“Lei das S.A.”); (ii) Nos termos do art. 22, “p”, do Estatuto Social
da Companhia, e do art. 142, IX, da Lei 6.404/76, ratificar a escolha da empresa KPMG Auditores
Independentes para funcionar como auditores independentes da Companhia; e (iii) Nada mais
havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos os
presentes. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual,
após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 7. ASSINATURA DOS PRESENTES:
Presidente: Firmino Ferreira Sampaio Neto; Secretário: Armando de Souza Nascimento; Membros
do Conselho de Administração: Eduardo Haiama, Firmino Ferreira Sampaio Neto, Carlos Augusto
Leone Piani, Augusto Miranda da Paz Júnior, José Jorge de Vasconcelos e Armando de Souza
Nascimento. Certifico o registro em 03/08/2016, sob o número 20000485429. Marcelo A. P. Cebolão,
Secretário Geral – JUCEPA.

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
CNPJ/MF Nº 04.895.728/0001-80 - NIRE 15.300.007.232

Companhia Aberta

folhasigafolha

A FOLHA SEGUE TUDOQUE
MERECE SER SEGUIDO.

ASPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARAO DESENVOLVIMENTO DAMEDICINA –
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE MOGI DAS CRUZES, situado
na Rua Engenheiro Eugênio Motta, 313, Jardim Santista, Mogi das Cruzes/SP, convida

as empresas interessadas em participar da Concorrência nº SE-22/2016, objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviços de higienização, limpeza e desinfecção
hospitalar. O Edital estará a disposição dos interessados no dia 30/08/2016, das 09 às 16
horas, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651 – Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170-6111.

Secretaria de Estado da Defesa Civil
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 054/SDC/2016

A SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL, por meio da Comissão Especial de Licitações,
leva ao conhecimento dos interessados que está aberta a licitação na modalidade
CONCORRÊNCIA N.º 054/SDC/2016, do tipo MENOR PREÇO, regida pela Lei no 8.666/93,
cujoobjetoéaaquisiçãoe instalaçãodeumsistemaradarmeteorológicotransportável,
banda x, com dupla polarização, nas condições previstas no Edital e em seus anexos.
O recebimento da documentação e das propostas dar-se-á no Protocolo Geral da
SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL, na Av. Ivo Silveira, no 2320, Capoeiras, em
Florianópolis/SC, até as 13h30min do dia 26 de setembro de 2016, com início da abertura
dos envelopes as 14 horas do mesmo dia, na sala de Licitações do mesmo local. O edital
completo encontra-se disponível no site: http://www.defesacivil.sc.gov.br/ campo licitação.
Informações pelo email licitacao@sdc.sc.gov.br.SDC 3195/2016.

FERNANDO EICHENBERG
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, EM PARIS

Certo dia, sentada em um
cafénapraçadaBastilha,Sa-
mar Yazbek teve um sobres-
saltodepânicoprovocadope-
lo súbitopousodeumpássa-
ro em seu joelho. Um reflexo
de tempos passados.
Antes de se exilar na capi-

tal francesa, em junho de
2011, o terror dos céus vinha
dos disparos de atiradores
aninhados no alto dos pré-
dios e de bombas lançadas
pelas forças do ditador Ba-
shar al-Assad, no sangrento
conflito sírio que se estende
por mais de cinco anos.
Escritora, intelectual, de-

mocrata e alauita (ramifica-
ção do islamismo xiita, mes-
mavertentedoclãAssad),no
iníciode 2011Yazbeknãohe-
sitou emaderir aosprotestos
contra os desmandos do go-
verno deDamasco, no rastro
da Primavera Árabe.
Naquela época, escreveu

umtextoqueviralizounasre-
des sociais: “Esperando mi-
nhamorte”. Detida, foi leva-
da para a prisão onde oposi-
toresdo regimeeramtortura-
dos. Interrogada cinco vezes
pela polícia secreta síria, foi
libertada em algumas sema-
nas, “após alguns tapas”,

Escritora de livros sobre
o sofrimento dos sírios,
ela cruzou a fronteira
clandestinamente por 3
vezes em2012 e 2013

Para Samar Yazbek, que vive emParis, guerra civil persiste por desinteresse das potências

‘HáapenasumvencedornaSíria: a
morte’, dizautoraexiladanaFrança

mas acusada de “traição”.
Sob constante ameaça de
morte, conseguiu fugir para
a França com a filha.
“Foi catastróficoparauma

mulher comoeu, liberal, eda
comunidade alauita. Minha
permanência lá era mesmo
uma ameaça para quem me
acolhia.Outrasmulheresme
encorajaram a deixar o país
epoder escrever sobre tudoo
que se passa na Síria”, conta
ela à Folha num café.
Mesmo no exílio, Yazbek

atravessou clandestinamen-
te a fronteira síriapor três ve-
zes, entre fevereiro de 2012 e
agostode2013,para testemu-

nhar o sofrimento em Idlib e
Aleppo, zonas de conflito.
Nas duas primeiras vezes,

permaneceu por dez dias ca-
da, e na última, ummês. Em
2013, um ataque provocado
pelaexplosãodeumbarrilde
pólvora quase amatou.
As experiências origina-

ram o livro “Les Portes du
Néant” (As portas do nada),
recém-lançado na França. É
umanarrativaexplícitado in-
ferno cotidiano da guerra ci-
vil –num acúmulo de tragé-
dias, estupros, torturas, exe-
cuções, cadáveres e mutila-
ções–,queadotoucontornos
religiosos com a entrada em

cenadoEstado Islâmico (EI).
“Há apenas um vencedor

na Síria: a morte. Só se fala
dela, emtodaaparte”, escre-
ve em seu relato.
Laureada em 2012 com o

prêmio internacional PEN/
Pinterpara “escritoresde co-
ragem”–pelaobra“UmaMu-
lhernoFogoCruzado:diários
da revolução síria”–, Yazbek
acredita que, por um lado,
suaescrita é“umatoexisten-
cial de resistência àmorte”.
Para ela, o destino de As-

saddeveserobancodos réus
noTribunalPenal Internacio-
nal, emHaia: “Ele torturou e
matou o povo sírio, espero

que seja julgado por crimes
contra humanidade. Tenta
manipularparadizeraomun-
do que há um inimigo mais
perigoso do que ele, o EI”.
Yazbek também critica a

comunidade internacional.
“Países como EUA, Rússia e
Irãnão intervieramrealmen-
te porque têm seus próprios
interesses.A situaçãopiorou
tantoquehoje seassiste a to-
das essasmortes nomarMe-
diterrâneo. E foi só quando
os países europeus foram
realmente atingidos, com a
chegada emmassa dos refu-
giados, que se começou a
buscar uma solução.”

DAS AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS

Um forte terremoto sacu-
diunamadrugadadequarta-
feira (noite de terça em Bra-
sília) a região central da Itá-
lia. O tremor despertou a po-
pulação por volta das 3h30
no horário local.
OserviçogeológicodosEs-

tados Unidos (USGS) infor-
mou que o tremor teve mag-
nitude 6,2. O epicentro foi si-
tuadoentreas cidadesdePe-
rugiaeRiete,eapenasa10km
deprofundidade, oquepode
tornar os efeitos do terremo-
to aindamaiores.
O tremor foi sentidoatéem

Roma, a 100 km do local on-
de foi registrado o epicentro.
Aindaduranteamadruga-

da, a presidência do conse-
lhodegovernodaItália infor-
mouqueestáemcontatocom
a Defesa Civil para avaliar o
alcance do terremoto, mas
ainda não havia registro ofi-
cial de danos ou vítimas.
O prefeito da cidade de

Amatrice,SergioPerozzi,dis-
se à rádio estatal que há pré-
dios caídos na cidade e que
havia pessoas presas nos es-
combros.Segundoele, ocen-
tro da cidade ficou semener-
gia elétrica, oquedificultava
o trabalho de resgate.
“As estradas estão blo-

queadas. Metade da cidade
se foi”, disse Sergio Pirozzi.
Segundoarádioestatal ita-

liana, a população que vive
nas regiõesdaUmbriaedeLe
Marche saíram às ruas para
se afastar dos prédios.
“Foi o pior terremoto da

minhavida”, disse o italiano
Matteo Berlenga, deGubbio,
na região da Umbria.
Um tremor de magnitude

6,3 deixou mais de 300 mor-
tosemÁquila, tambémnare-
giãocentraldopaís,em2009.

Terremoto foi sentido
atémesmo emRoma

Forte tremor
atinge região
central
da Itália.

Roma
Rieti

EPICENTRO DO
TERREMOTO

ITÁLIA


