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Várias lanternas, feitas em barquinhos a partir de garrafas de plástico foram colocadas nas águas 

Candidatos participaram ontem da avaliação escrita 

< PELA PAZ > As 500 lanternas foram lançadas na Lagoa do 
Opaia por volta das 18 horas. Em cada uma delas, um pedido pela paz 
colocado pelos moradores do bairro Vila União. O evento lembrou os 64 
anos da tragédia que vitimou duas cidades japonesas 

Manifestação 
lembra os 64 anos 
da tragédia no Japão 

Rosa Sá 
da Redação  

Uma cerimônia em 
memória das vítimas 
das bombas atômi-

cas jogadas nas cidades japo-
nesas de Hiroshima e Naga-
saki há 64 anos. Pelo terceiro 
ano consecutivo, moradores 
do bairro Vila União pro-
moveram o evento Lanter-
nas pela Paz, realizado ontem 
à tarde na Lagoa do Opaia. 
Além de uma homenagem, 
é um alerta para que atroci-
dades como essas, que viti-
maram tantas pessoas, jamais 
voltem a ocorrer no mundo. 

Contendo pedidos de paz, 
colocados pelos que moram 
na comunidade, 500 lanter-
nas confeccionadas em bar-
quinhos feitos com garrafas 
de plástico foram colocados 
nas águas. Cada uma levava 
uma vela acesa, para lembrar 
os que morreram na tragédia 
de 6 de agosto de 1945, quando 
a primeira bomba foi lançada 
sobre Hiroshima. 

Quando foi realizada pela 
primeira vez, em 2007, a ce-
rimônia foi promovida pelo 
Centro de Valorização da 
Vida (CVV), que mobilizou a 
comunidade. Em 2008, tam-
bém foi o CVV que motivou 
os moradores a organizar a 
homenagem. Agora, em 2009, 
foram os moradores que to-
maram para si a responsabi-
lidade de organizar o evento, 

conta Rosalba Fernandes, re-
presentante do CVV. Ela des-
taca a felicidade que é ver 
que a semente plantada está 
sendo cultivada com carinho 
pelo pessoal da Vila União. A 
mensagem de Gandhi, “Não 
existe um caminho para a paz, 
a paz é o caminho”, foi o tema 
da manifestação. 

Rosalba diz que, em ou-
tubro, o Lanternas pela Paz 
vai ser realizado pela primei-
ra vez na Lagoa de Paranga-
ba. Está marcado para o dia 
8, fazendo uma ligação com o 
Dia das Crianças, comemora-
do dia 12, a campanha “Ado-
ção Consciente”, feita pelo 
Poder Judiciário, e a cultura 
de paz. “Pela paz mude o des-
tino” será a temática do even-
to em Parangaba. 

Segundo ela, são muitos 
os habitantes da comunida-
de que fazem questão de se 
envolver na preparação do 
evento, por meio das esco-
las, igrejas, associações ou 
demais instituições do bair-
ro. Antes da caminhada para 
o lançamento das velas na 
lagoa, houve show musical 
com apresentações de artistas 
locais. Maria José disse que, 
após a manifestação, todo o 
material lançado na lagora 
seria retirado e recolhido por 
catadores das proximidades, 
uma vez que o cuidado com 
o meio ambiente também é 
parte da cultura de paz que a 
comunidade está buscando. 

102 candidatos 
participam de prova 
NOVOS TALENTOS 

Candidatos inscritos para 
o 6º Curso Novos Talen-
tos O POVO foram subme-
tidos ontem a avaliação es-
crita, que é parte da seleção 
para participar do programa. 
Nesta edição, 102 estudantes 
de jornalismo enviaram seus 
currículos e fizeram a prova.  

O exame, que constou de 
um teste de memória jorna-
lística (exposição de 50 ima-
gens de personalidades de 
várias áreas para identificar 
os nomes), conhecimentos ge-
rais, português e redação, foi 

aplicado no Instituto Fa7, na 
Faculdade 7 de Setembro. 

Os melhores classificados 
passarão, na sequência, por 
entrevistas no setor de Recur-
sos Humanos do O POVO e 
na Universidade Corporativa 
O POVO (UniOPOVO). Após 
essa etapa da seleção, os 12 
que se destacarem irão par-
ticipar de um seminário que 
terá palestras com editores do 
jornal e outras pessoas con-
vidadas. No fim dessa fase, 
serão definidos oito para efeti-
vamente participar do curso. 


