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A partir de hoje e até sá-
bado (11) Belém sedia o En-
contro Mundial das Cidades 
Criativas da Gastronomia 
da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco), 
evento internacional que, 
pela primeira vez, é realizado 
no continente americano.

Os sabores regionais são 
o centro da programação, 
que traz à capital do Pará 
chefs de diversas regiões do 
mundo para conhecer a tra-
dição gastronômica e cultu-
ral paraense. 

A abertura do evento será 
na noite de hoje, no Palácio 
Antônio Lemos, sede da Pre-
feitura Municipal de Belém, 
em programação reservada 

a convidados, com show de 
Dona Onete e apresentação 
da Banda da Guarda, com 
repertório do Maestro Wal-
demar Henrique.

O público já pode parti-
cipar do encontro dentro da 
programação do Circuito 
Gastronômico, que come-
çou no dia 3 e segue até 19 
de novembro. 

Nesse circuito, chefs dos 
restaurantes de Belém cria-
ram pratos exclusivos para o 
evento, que valorizam ingre-
dientes locais, e que são ofer-
tados a um preço acessível no 
roteiro culinário que compõe 
o evento. A lista dos restau-
rantes pode ser conferida no 
site do evento (http://www.
belemcreativecity.com).

Começa encontro de 
gastronomia em Belém

Unesco 

C omeçou ontem o proces-
so de pré-matrícula para 
alunos novos nas escolas 

estaduais de Belém e no interior 
do Estado para o ano letivo de 
2018, sob a coordenação da Se-
cretaria de Estado de Educação 
(Seduc). A pré-matrícula oferta 
um total de 200 mil vagas para 
o Ensino Fundamental e Médio 
regular e Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) Fundamental e 
Médio, com prazo final de ins-
crição até 7 de janeiro de 2018. 

O processo de pré-matrícu-
la é simplificado, não havendo 
necessidade de filas em escolas, 
como destaca a coordenadora de 
Matrícula da Seduc, professora 
Suely Domont. “A pré-matrícula 
poderá ser efetuada pelo interes-
sado mediante acesso ao Portal 
Seduc (www.seduc.pa.gov.br) 
e pelos telefones disponíveis”, 
ressaltou Domont. Os telefones 
da pré-matrícula são (91) 3201-
5212/5213/5215/5215/5220. Em 
breve, será disponibilizada a 
central 0800 280 0078.

A rede estadual de ensino 
conta com 948 escolas, entre 356 
na Região Metropolitana de Be-
lém e 592 no interior do Estado. 
A rede atende 650 mil alunos. 

Neste primeiro momento, a 
pré-matrícula é apenas para os 
alunos novos, isto é, para aque-

les oriundos de outras redes, e 
para os com deficiência. No site 
da Seduc, a pré-matrícula estará 
disponível 24 horas por dia, no 
prazo citado. Pelo telefone, os 
pretendentes serão atendidos 
pela Central de Atendimento, de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 18 
horas, até 7 de janeiro.

São informações necessárias 
para a pré-matrícula quatro do-
cumentos: nome completo, data 
de nascimento, nome da mãe, 
endereço completo e CEP. Es-
ses dados serão solicitados pelo 
atendente da Central. 

segunda etapa 
Finalizada essa fase, de 8 a 10 

de janeiro ocorrerá a segunda 
etapa do processo, que é a con-
firmação de matrícula dos no-
vos alunos, por grupos. De acor-
do com calendário: 8 de janeiro 
- Confirmação de novos alunos 
com deficiência;  9 de janeiro -  
Confirmação dos demais novos 
alunos do 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental e da 1ª a 4ª Etapa 
da EJA Fundamental; 10 de ja-
neiro -  Confirmação de matrí-
cula dos estudantes da 1ª a 3ª 
série do Ensino Médio Regular e 
da 1ª e 2ª etapas da EJA Médio.

A confirmação de matrícula 
será realizada na escola esco-
lhida pelo usuário no ato da pré-

matrícula. Quando feita pelo 
site, ao final do procedimento é 
gerado um comprovante que in-
clui número de pré-inscrição, o 
dia, o horário e a documentação 
que deve ser apresentada no ato 
da confirmação de matrícula a ser 
feita na escola pretendida. Se for 
feita pelo telefone, é necessário 
anotar o número do protocolo.

segunda chance
Quem não fez a pré-matrícula 

no calendário regular, terá uma 
nova chance nos dias 11 e 12 de 
janeiro. Trata-se, nesse caso, não 
mais de pré-matrícula, mas sim 
de matrícula efetiva, na própria 
escola pretendida.

Antes de ir às escolas, nesses 
dois dias, é recomendável que 
os pais ou responsáveis acessem 

o site da Seduc (www.seduc.
pa.gov.br) ou liguem para o te-
lefone citado acima, para saber 
em quais escolas ainda haverá 
vagas disponíveis, a fim de que 
se dirijam a essas escolas por-
tando toda a documentação 
necessária e, assim, possam efe-
tivar a matrícula.

A rematrícula, remaneja-
mento ou transferência dos alu-
nos que já fazem parte da rede 
serão realizados depois que for 
divulgado o resultado do apro-
veitamento escolar do aluno no 
ano letivo 2017. Os alunos com 
deficiência deverão apresentar, 
na confirmação de matrícula, 
documento comprobatório da 
deficiência ou outro documento 
de acompanhamento dessa de-
ficiência.

Seduc inicia pré-matrícula 
secretaria abre processo para novo ano letivo na rede estadual de ensino

200 mil vagas

  A pré-matrícula estará disponível até o dia 7 de janeiro do próximo ano
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O padre jesuíta Adelson 
Araújo lança hoje o livro “O Au-
toconhecimento a Luz dos Exer-
cícios Espirituais”, baseado nos 
exercícios de Santo Inácio de 
Loyola. O evento será na capela 
de Nossa Senhora de Lourdes, a 
partir das 19 horas, no centro de 
Belém. A obra, segundo o padre, 
é resultado da tese de seu douto-
rado em Teologia Espiritual rea-
lizado em Roma. Foram quatro 
anos de pesquisas e consultas ao 
acervo original de Santo Inácio, 
que está no Instituto Histórico da 
Companhia de Jesus, em Roma. 
O preço da obra é R$ 40,00 e po-
derá ser obtida na secretaria de 
Capela de Lourdes ou nas livra-
rias católicas de Belém. 

 jornada
Como parte das comemora-

ções do centenário do retorno da 
Companhia de Jesus/Ordem dos 
Jesuítas ao Pará, em 1917, após 

ter sido expulso pelo Marquês de 
Pombal, a Capela de Nossa Se-
nhora de Lourdes, no centro de 
Belém, sedia a 3ª Jornada Inacia-
na. O padre Inácio Rhoden, supe-
rior apostólico da Plataforma da 
Amazônia, durante sua palestra 
no evento, ontem à noite, falou 
sobre o tema “A Espiritualidade 
Inaciana e o Plano Apostólico 
da Província do Brasil”.

Padre jesuíta lança livro 
hoje na capela de Lourdes

  Padre jesuíta Adelson Araújo 
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