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PIRAMBU TÊM 10 POSSÍVEIS
PRÉ-CANDIDATURAS À PREFEITO
Foto reproduzida da fanpage no Facebook/Governo Municipal de Pirambu - SE

Vamos aqui evitar classicar
como pré-candidaturas pois ainda não
há esta manifestação pública.
Aqui não se trata de proselitismo, não faremos qualquer comentários dos nomes - a partir daí, façam
vocês mesmos suas interpretações, às
quais serão por nós respeitadas.
(Página 3)

Pirambu têm 10 nomes de olhos na Prefeitura

DR. SALVINO:

A GRANDEZA DO JUIZ QUE SE CONSTRÓI A PARTIR DA HUMILDADE
Acompanhamos
as passagens de juízes
na Comarca de Japaratuba (que inclui os municípios de Pirambu e Carmópolis) desde 1986
quando era titular o Dr.
Valmir Teles do Nascimento. Cada um em seu
tempo, com pers peculiares e sapiência jurídica, acrescentaram as

Dr. Rinaldo Salvino, juiz da Comarca de Japaratuba

suas características /
personalidades a condi-

CULTURARTE 2019:
Denida data e
tema do 29° Encontro de
Cultura, Arte e Conservação de PirambuRealizado de forma
ininterrupta desde 1991,
o C U LT U R A R T E Encontro de Cultura,
Arte e Conservação de
Pirambu é o único que
em Sergipe ainda não se

29° Culturarte vai acontecer de
5 a 7 de dezembro

deixou contaminar pela
cultura de massa.
(Página 4)

ção humana em sua
essência. Incluiremos
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nessa nossa análise as
juízas Aparecida Santos
Gama e Maria de Fátima
Barros. Nesta postagem
vamos nos deter a uma
análise do perl do juiz
Dr. Rinaldo Salvino do
Nascimento (foto), magistrado de maior longeividade na Comarca nos
últimos 33 anos.
(Página 5)

Há 36 anos era
lançada em 23 de agosto
de 1983 na Escola de 1°
Grau José Amaral Lemos, em Pirambu, como
resultado de uma atividade da disciplina Educação Artística, ministrada pela professora
Josena Oliveira, o jornal
O CLARIM SEMANA,
núcleo embrionário do
j o r n a l T R I B U N A DA
PRAIA.
(Página 02)
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EDITORIAL
36 ANOS
DA TRIBUNA DA PRAIA
Há 36 anos era
lançada em 23 de agosto
de 1983 na Escola de 1°
Grau José Amaral Lemos,
em Pirambu, como resultado de uma atividade da
disciplina Educação Artística, ministrada pela
professora Josena Oliveira, o jornal O CLARIM
SEMANA, núcleo embrionário do jornal TRIBUNA DA PRAIA, que Tribuna da Praia completou 36 anos
depois de se chamar Jornal de Pirambu, O Atlântico,
Trindade da Praia, Acorda Pirambu e em denitivo
Trindade da Praia, incorporando também o Jornal
Opara, sendo em Sergipe um dos mais respeitados
veículos de comunicação alternativa. O jornal evoluiu
do Mural para o A4, do Standart para o A3 e daí para a
Internet, estando desde 2014 em formato digital,
padrão que o faz retornar a partir desta edição em
denitivo, seguindo uma tendência dos principais
jornais do mundo.
Imprensa livre - Acreditamos que "a função da
imprensa é ser o cão-de-guarda, o denunciador incansável dos opressores, o olho onipresente e a boca
onipotente do espírito do povo que guarda com ciúme
sua liberdade. [...] O dever da imprensa é tomar a
palavra em favor dos oprimidos a sua volta. [...] O
primeiro dever da imprensa é minar todas as bases do
sistema político existente", como nos ensinou Karl
Marx.
Com periodicidade quinzenal em seus dois
primeiros números, estamos em nossa oitava fase,
que passará a ser semanal a partir de novembro,
estando está meta aos anúncios que alcançarmos, pois
isso requer um custo que inclui elaboração, editoração
e distribuição, entre outras despesas. Criticas e
sugestões são bem vindas. Tenham uma excelente
leitura!
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OPINIÃO
Há 26 anos era lançado na
Escola Estadual José Amaral Lemos,
em Pirambu, o Grêmio Livre
Estudante Janelson Santos,
uma iniciativa que será objeto
de estudo na instituição.

Amaral Lemos, berço cultural de Pirambu
A mais bem sucedida experiência na História
do Movimento Estudantil em Pirambu, o Grêmio Livre
Estudante Janelson Santos completou em 18 de
setembro, 26 anos de seu memorável lançamento em
1983 na Escola (atual Colégio) Estadual José Amaral
Lemos, berço cultural de Pirambu.
Para marcar este momento "que classicamos
histórico, o tema será objeto de estudo no lançamento
do Módulo III do PROEMI 2010 (ante-sala do
PRONEM 2020), dentro do Campo de Integração
Curricular Protagonismo Juvenil (os dois primeiros, já
concluídos, foram Educação Patrimonial e Mídia e
Cultura Digital)", informou o professor Claudomir
Tavares.
A etapa nal será a realização de até 3 Ocinas
Temáticas, ainda em construção, para aplicação dos
resultados dos módulos estudados, abrindo campo
para a ação 50 anos do Amaral Lemos (fundado em 11
de março de 1970), a serem completados em 2020.
por Antônio Madeira

TRIBUNA DA PRAIA - Fundado em 23 de agosto de 1983 por Claudomir Tavares Inscrito sob o nº 286 do Livro B03, s 117 do
Registro de Títulos e Documentos do Cartório do Ofício Único - Pirambu/SE, em 10 de Junho de 2011.
Diretora Geral: Jéssica Feitosa
|
Edição: Claudomir Tavares
|
Editoração Eletrônica: Cícero Lemos
Artigos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores, não reetindo necessariamente a nossa opinião.
Filiado a RPCA/SE - Rede Popular de Comunicação Alternativa de Sergipe.
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ECOS POLÍTICOS...

INDICATIVOS DE
PRÉ-CANDIDATURAS A
PREFEITURA DE PIRAMBU
Vamos aqui evitar classiﬁcar como pré-candi-daturas
pois ainda não há esta manifestação pública.
A web RÁDIO SE-RIGY promoveu no nal de
agosto uma enquete via WathsApp com seus ouvintes para
saber em quem estes votariam para prefeito de Pirambu se
a eleição fosse naquele momento. A emissora divulgou e
comentou os nomes no programa A VOZ DO POVO, sem
declinar dos nomes e partidos aos quais estejam ou
pretendam Iiar-se, até porque não se tratava de pesquisa,
os dados não são cientícos, nem estão registrados no
Cartório Eleitoral. Mas sendo um exercício, vamos aqui
evitar classicar como pré-candidaturas pois ainda não há
esta manifestação pública.
Em ordem alfabética como são conhecidos,
conram os nomes:

- Cláudio da Conceição;
- Cláudio Rangel;
- Clébio Gomes;
- Edivaldo Ribeiro;
- Elenilson Dédalo;
- Guilherme Melo;
- José Nilton;
- Jucy Tavares;
- Luizinho Pereira;
- Sílvia Céus;
Aqui não se trata de proselitismo, não faremos
qualquer comentários dos nomes - a partir daí, façam
vocês mesmos suas interpretações, às quais serão por nós
respeitadas.

Programação AO VIVO nas web rádios
Pomonga, Serigy e Voz do São Francisco
Conra a Programação Semanal AO VIVO mas web rádios da Rede Popular de
Comunicação Alternativa de Sergipe - RPCA/Sergipe, sujeita a alteração pelas emissorss,
devendo você conferir atualizações diárias em nosso blog (rpcase.blogspot.com/).
Domingo

-

20:00 - Domingo é dia de clássico
22:00 - Teatro de Mistério

Quinta-feira

-

06:00 - Acordes sobre às Ondas
07:00 - A VOZ DO POVO, com
Claudomir H. Tavares
20:00 - Trilha Regional, com
Agnaldo Silva

Segunda-feira -

19:00 - !SI! Curso de Espanhol
20:00 - Um Passeio no Passado,
com Luiz Viana
Sexta-feira

-

Terça-feira

06:00 - Acordes sobre às Ondas
07:00 - A VOZ DO POVO, com
Claudomir H. Tavares

19:00 - SEXTA BÁSICA
20:00 - Pirambu Rock Festival

Sábado

-

22:00 - Os embalos de sáb. à noite
22:00 - Teatro de Mistério

20:00 - Super Special (Love Song's)
12:00 - A Hora do Rei
13:00 - ECOS, com Jucy Tavares
20:00 - Aquarela Sergipana

E a qualquer momento, de segunda à sexta, às últimas
notícias de sua cidade, de nossa região, no Plantão
Serigy.

Quarta-feira

-

-
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CULTURARTE 2019:
Denida data e tema do 29° Encontro de
Cultura, Arte e Conservação de Pirambu
Realizado de forma ininterrupta desde 1991, o CULTURARTE Encontro de Cultura, Arte e Conservação de Pirambu é o único que em Sergipe
ainda não se deixou contaminar pela cultura de massa, sendo um marco de
resistência cultural em que a arte é feita e mantida pelo povo. Em sua 29ª
edição, este ano será realizado no período de 5 a 7 de dezembro de 2019, tendo
como tema denido através de consulta junto ao universo cultural, "Memórias
de um rio, história de um povo".

40 ANOS DE HISTÓRIA
Criada em 17 de Novembro de
1979, através da Lei Municipal nº 52,
na gestão do prefeito Daniel Luiz dos
Santos, a Escola Municipal Mário
Trindade Cruz estará comemorando
40 anos de uma das mais belas
páginas da História da Educação em
Pirambu.

ENCONTRO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
PATRIMONIAL
Adiado por 7 longos anos, o
GEPEPP - Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Patrimonial de
Pirambu, promoverá em 5 de novembro de 2019 (Dia Nacional da Cultura
e da Ciência), o 1° Encontro Municipal
de Educação Patrimonial de Pirambu, aberto a participação de estudantes, professores e a comunidade cientíca-cultural. Informações e inscrições pelo WathsApp (79) 9-9973.6883
com Claudomir Tavares.

29° Culturarte vai acontecer de 5 a 7 de dezembro

PLANO MUNICIPAL
DE CULTURA
A Prefeitura de Pirambu,
através da Secretaria Municipal de
Cultura, está elaborando o Plano
Municipal de Cultura, que entre às
ações "estão previstas a criação do
Conselho Municipal de Cultura e a
atualização do Calendário Cultural,
cuja primeira versão completou 15
anos", informou o professor Thiagony
Hellen, responsável pela pasta.

2° PIRAMBU ROCK
FESTIVAL
Há 12 anos, era realizado em
2007 o 1° Pirambu Rock Festival, com
s h o w s d a s b a n d a s Re n o v a ç ã o
Eterna, Stigmaya e Cesar Fogo. O 2°
Festival, ainda sem data, está sendo
elaborado e em breve a anunciaremos
mais detalhes.

ROTA DOS MANGUESAIS
Já a Secretaria Municipal
de Turismo, Meio Ambiente e de
Recursos Hídricos, está elaborando
o roteiro Rota dos Manguesais,
"com orientação no princípio da
sustentbilidade ambiental e na
economia inclusiva", imformou a
jornalista Jéssica Feitosa, secretária da pasta.
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DR. SALVINO:

A grandeza do juiz que se
constrói a partir da humildade
Acompanhanos as passagens de juízes na
Comarca de Japaratuba (que inclui os municípios de
Pirambu e Carmópolis) desde 1986 quando era titular o
Dr. Valmir Teles do Nascimento. Cada um em seu tempo,
com pers peculiares e sapiência jurídica, acrescentaram as suas características/personalidades a condição
humana em sua essência. Incluiremos nessa nossa
análise as juízas Aparecida Santos Gama e Maria de
Fátima Barros. Nesta postagem vamos nos deter a uma
análise do perl do juiz Dr. Rinaldo Salvino do
Nascimento (foto), magistrado de maior longeividade
na Comarca nos últimos 35 anos.
A primeira impressão que tivemos do Dr. Salvino
foi de um homem fechado em si e que envolto da
"armadura" da função estava distante de uma relação
biunívoca com as comunidades em que atuaria. Passdo
não tanto tempo eis que se descortina um ser humano
não tão formal, sem renunciar a obediência e devoção as

suas prerrogativas preconizadas na Constituição
Federal. A rmeza de suas posições caminhava lado-alado com a cordialidade e tratamento elegante dado aos
que com ele tem a responsabilidade de conduzir as ações
do Poder Judiciário na Comarca (promotores,
advogados, ociais de justiça, policiais, demais
servidores dos fóruns e os alcançados pelo "braço" da lei)
- sem levantar a voz, ele conserva a autoridade,
dispensando o autoritarismo ou arrogância.
Cidadão da Comarca - Além dessas credenciais,
Dr. Salvino é um cidadão que enche de orgulho ambos os
municípios em que atua e é cidadão honorário - ele
reside na comarca, sendo inclusive eleitor do município
de Japaratuba. Por isso ele não terá apenas uma
passagem, mas cará para sempre marcado nas
"páginas amarelas" da História de Japaratuba e
Pirambu.
por Claudomir Tavares
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O JORNAL

TRIBUNA DA PRAIA
APOIA ESSA CAUSA!

