
 

 

VENDA DE EXEMPLAR
Avulso               R$ 2,00
Atrasado            R$ 3,00

ASSINATURA / RECLAMAÇÃO
91 4009-7810 / 4009-7818

ASSINATURA SEMESTRAL
Capital                 R$ 200,00
Outras cidades     R$ 350,00 

ASSINATURA ANUAL
Capital               R$ 400,00
Outras cidades    R$ 650,00

OBS 1: As assinaturas do  não dão direito ao recebimento de 
, elaborados exclusivamente aos órgãos interessados.

OBS 2: As reclamações deverão ser feitas 24 horas após a circulação do 
na Capital, e até 8 dias nos demais Estados e Municípios.

PUBLICAÇÕES
   91 4009-7810

        4009-7819
cm x coluna (8cm) R$ 65,00

(*) O padrão de publicação obedecerá obrigatoriamente a fonte 
Verdana, Corpo 7.

ENVIO DE CONTEÚDOS
O envio de conteúdos para publicação no Diário                 

e secretarias de Estado, via sistema e-DIÁRIO, dis-
ponível no site 

No ato do envio, o usuário 
Documentos que contenham notas de rodapé;
Logomarcas; fontes coloridas; ou qualquer tipo 

de imagem; 
Caixas de texto; marcadores, quebras de seção,       

quebra manual de linhas, marcadores próprios dos         
editores de texto, como pontos; quadrados; setas etc.

poderá gerar problemas na publicação.

ORÇAMENTO GRÁFICO 
91 4009-7810

4009-7817

Local: Galeria Theodoro Braga (subsolo do Centur)

Entrada franca

Até 29/04 (sexta), das 9h às 19h
A Galeria Theodoro Braga da Fundação Cultural do Pará apre-

senta ao público a “IV Exposição Nós de Aruanda – Artistas de 

Terreiro”, selecionada no edital Pauta Livre do Programa Seiva.

A primeira exposição “Nós de Aruanda” foi realizada em 2013 e 

vem ganhando cada vez mais representatividade junto aos povos 

tradicionais de matriz africana, o povo de terreiro, e os espaços 

de divulgação da cultura brasileira. É uma exposição motivada 

pelo amor a um mundo dos deuses, espíritos e antepassados tra-

duzidos nos mitos, formas e cores dos Orixás, Inkisses, Voduns e 

Encantados que, celebrados nos cantos e nas danças, no corpo e 

na alma do povo de terreiro, redescobrem Áfricas e Brasis.

Local: Cineclube Alexandrino Moreira (Praça Justo Chermont, nº 236)
Entrada franca
Dia 25/04 (segunda), às 19h

-
-

pais festivais e mostras de cinema no Brasil e no exterior, como o 
DocBrasil em Pequim, de 2010.
Mostra quatro famílias que estão vendendo suas casas para incor-
poradores imobiliários devido à reorganização urbana da cidade 
de São Paulo. Os imóveis logo serão demolidos para a criação de 
prédios e condomínios.
As imagens mostradas ao longo do documentário são acompa-
nhadas das pessoas narrando suas histórias de acordo com cada 

-
biente de nostalgia.


