
“Sabemos que parte do con-
teúdo foi comprometido em 
virtude da pandemia. O que se 
observou, na prova do domingo, 

dia 17, foi uma priorização dos 
conteúdos de primeiro e segun-
do ano. Já era uma expectativa, 
algo que pode ser repetir na 
prova de domingo também nas 
áreas de Natureza (Ciência da 
Natureza) e Matemática. É que o 
conteúdo do terceiro ano não foi 
contemplado completamente 
como deveria, principalmente 
pelos alunos da escola pública, 
que não tiveram aulas como 
deveriam. Acabou sendo priori-
zados os conteúdos de  primeiro 
e segundo ano”, explicou profes-
sora Sueanne Freitas.

Também na equipe do aulão, 
o professor de Física Lauro Hen-
rique disse que, sobre a prova de 
domingo, Ciências da Natureza, 
o aluno tem que fazer revisão em 
relação a alguns conteúdos. “Con-
teúdos, por exemplo, em termos 
de teoria. Fazer a diferença en-
tre tipos de usina (hidrelétrica, 
termoelétrica, nuclear), estudar 
um pouquinho sobre balanço 
energético no Brasil”, disse. Ele 
também sugeriu calma aos alu-
nos. E que eles montem uma es-
tratégia para fazer essa prova. E, 
ainda, adotar cuidados.

10 gerais Belém, quarta-feira, 20 de janeiro de 2021

O dia 20 de janeiro é de-
dicado a São Sebastião, 
padroeiro contra pes-

tes, guerras e outros flagelos. 
Por isso, em plena pandemia 
da covid-19, fiéis em Belém e 
em municípios do interior do 
Estado prestarão homenagem 
ao santo, por meio de trasla-
dos com a imagem do padro-
eiro e outras expressões de fé. 
No domingo, o município de 
Santa Bárbara realizará o Círio 
de número 90 em louvor a esse 
personagem da Igreja Católica, 
tudo de acordo com os proto-
colos de prevenção ao novo 
coronavírus, ou seja, sem aglo-
meração de pessoas.

Santo mártir e defensor da 
Igreja, São Sebastião será home-
nageado com um traslado da 
imagem peregrina a partir das 
17 horas, com saída do shopping 
It Center rumo à Igreja Matriz 
de São Sebastião, na avenida 
Senador Lemos, entre Dr. Frei-
tas e Alferes Costa, no bairro da 

Sacramenta. Serão celebradas 
missas às 7 e às 9 horas, e às 12 
horas, uma novena.

O traslado será acompanha-
do pelo pároco, padre Pedro 
Diocrésio. “Eu fico muito feliz 
em poder participar da Festi-
vidade iniciada no dia 11, por-
que, este ano, as novenas com 
a imagem peregrina foram 
realizadas nas comunidades, 
com a ida e volta da imagem 
para a igreja, em momentos ri-
cos de evangelização”, destaca 
Milene Aarão, da Coordenação 
da Festividade, cujo tema é “Na 
Trindade edifica-se a unidade 
entre os irmãos pela interces-
são de São Sebastião”.

Já em Icoaraci, a Festivida-
de da Igreja de São Sebastião 
– pertencente à Paróquia São 
João Batista e Nossa Senhora 
das Graças - tem como tema: 
“São Sebastião, discípulo fiel 
do amor a Cristo e defensor da 
fé”. A programação ocorre de 
16 a 20, na Paróquia São João 

Batista e Nossa Senhora das 
Graças. Nesta quarta-feira (20), 
a programação começa às 18 
horas, com a saída da imagem 
do santo em carro aberto pelas 
ruas de Icoaraci. Na chegada, 
será celebrada missa pelo pá-
roco, padre Agostinho Cruz.

CÍriO
Em Santa Bárbara do Pará, 

na Paróquia de São Sebastião, 
será rezado um terço às 18 ho-
ras, e, às 19h, o arcebispo me-
tropolitano de Belém, dom Al-
berto Taveira Corrêa, presidirá 
a santa missa.

No domingo (24), será re-
alizada a 90ª edição do Círio 
de São Sebastião, com tema: 
“Com São Sebastião Cami-
nhemos Juntos no Anúncio do 
Evangelho”. A missa começa 
às 7h30, presidida pelo páro-
co, Padre Francimar Ferreira 
Lopes. Após a celebração terá a 
saída do Círio, com a imagem 
do padroeiro em carro aberto.

Fiéis celebram 
São Sebastião
SANTO RECEBERÁ HOMENAGENS EM VÁRIOS PONTOS DO ESTADO

DEVOÇÃO

EnsinamEntOs

Todas as terças-feiras, às 
15h, os fiéis e devotos católicos 
podem encontrar refúgio na 
novena de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro realizada pelo 
Grupo Liberal. As celebrações 
começaram desde o ano pas-
sado e reúnem funcionários do 
grupo e a comunidade que re-
side nas proximidades. O local 
do encontro é no hall de entrada 
dos jornais AMAZÔNIA e O Li-
beral.

A cerimônia da tarde de 
ontem, 19, foi realizada pelo 
padre Wiremberg José da 
Silva, vigário paroquial da 
Paróquia de Nossa Senhora 
do Amparo, na Cidade Nova. 
A reflexão escolhida pelo sa-
cerdote trouxe o evangelho 
de Marcos que fala sobre “O 
sábado foi feito por causa do 
homem, e não o homem por 
causa do sábado” e fala sobre 
a importância do ser huma-

no despertar a solidariedade 
invés do julgamento.

De acordo com o padre Wi-
remberg, trata-se de uma leitu-
ra que explica a maneira cor-
reta da lei auxiliar o homem, 
ajudando-o a ser humanitário. 
“Os fariseus levavam as pres-
crições [leis] ao pé da letra e jul-
gavam os outros, colocavam 
fardos pesados [julgamentos] 

nos populares da época”, ex-
plica o vigário.

“Jesus, como fala a mesma 
língua, reagiu a forma como 
eram feitos os julgamentos 
e vai dizer ‘não’ [a esse tipo 
de prática]. A lei maior é a do 
amor, se ele [o amor] não nos 
abre para uma transcendência 
nova, não tem sentido essa lei”, 
complementa.

Novena do Perpétuo Socorro reflete 
sobre real significado da humanidade

  Fiéis participam da celebração da novena no hall do Grupo Liberal
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  Candidatos aproveitam aulões do Curso Municipal para últimas revisões
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Realizado pelo Cursinho Pré-
Vestibular Municipal de Belém, 
o aulão de revisão para o Exa-
me Nacional de Ensino Médio 
(Enem 2020) está ocorrendo na 
Escola Municipal Manuela Frei-
tas, em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Educação. A 
sede do cursinho está passando 
por reforma e, por isso, foi feita a 
parceria com a Semec, que ce-
deu o espaço para o aulão.

As aulas continuarão até o 
dia 30, véspera da prova digital. 
As provas impressas do Enem 
2020 serão realizadas dias 17 e 
24 deste mês de janeiro e as digi-
tais, dia 31 de janeiro e 7 de feve-
reiro. Desde o dia 15 de janeiro 
o aulão foi transferido para a es-
cola Manuela Freitas, localizada 
na avenida Gentil Bittencourt, 
em São Brás. As aulas serão nos 

Estudantes participam
de revisão para o Enem

horários das 8h30 às 12h30 e das 
13 às 18 horas, com a participa-
ção de 50 alunos em cada turno.

O cursinho continua com 
aulas remotas e as aulas presen-
ciais também vão ser gravadas 
para serem disponibilizadas 
pelo site e rede social do prepa-
ratório. Os aulões seguem as re-
comendações básicas sanitárias 
de combate à covid-19. Sobre 
a prova do próximo domingo, 
a professora Sueanne Freitas, 
que leciona Redação e integra a 
equipe do aulão, disse que, além 
dos protocolos de segurança e 
higienização que o candidato 
deve adotar até o local da pro-
va, durante a prova e no retorno 
para sua residência, o aluno pre-
cisa continuar administrando 
bem o tempo em que vai reali-
zar resolver as questões.

Conteúdos são de 1º e 2º anos


