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Em solenidade das mais concorridas, foi realizado
o lançamento no dia 15 do corrente mês da Revista Nº
41 do IHGP. Trata-se de um acontecimento dos mais
significativos, pois esta publicação assinala os 100(cem)
anos de sua existência. Convém ressaltar que, mesmo
tendo sido fundado em 07/09/1905, a Revista Nº 1 do
nosso Instituto Histórico e Geográfico Paraibano só foi
lançada em 1910.
A Revista Nº 41 foi impressa nas oficinas gráficas
da A União Editora e seu lançamento ficou a cargo do
Jornalista Severino Ramalho Leite, atual Superintendente
da A União – Superintendência de Imprensa e Editora,
que na oportunidade teceu considerações a respeito
do teor dos trabalhos nela contidos.
Durante a solenidade, também fez uso da
palavra o Historiador Humberto Fonsêca de Lucena,
Vice-Presidente do IHGP, que falou da importância da
publicação e apresentou um resumo do conteúdo das
distintas revistas da nossa instituição.
Ao mesmo tempo, durante o evento, foi
igualmente firmado um Convênio de Cooperação entre
o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e A União
Editora, com a finalidade de “editoração e
reeditoração de livros de autores paraibanos, os quais
serão executados na gráfica de propriedade de A
União, de maneira a incentivar a produção literária no
Estado da Paraíba”.
Representa,
portanto
esta
avença,
um
__
instrumento importante
para os autores que tenham
nascidos ou estejam radicados no Estado da Paraíba,
mesmo porque “escolhidos os trabalhos que deverão
ser editados, os autores ou seus representantes legais
manterão entendimentos
com
A União, sendo
assegurado um desconto de 30% (trinta por cento) no
custo da obra a ser publicada”.
Joaquim Osterne Carneiro
Presidente
joacarneiro@hotmail.com

NOTICIÁRIO

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
No dia 15 de abril deste ano, quando do lançamento da Revista Nº 41 do
IHGP, foi firmado um Convênio de Cooperação entre o Instituto Histórico e
Geográfico Paraibano, representado por seu Presidente Historiador Joaquim Osterne
Carneiro e A União – Superintendência de Imprensa e Editora, representada por seu
Superintendente, o Jornalista e Escritor Severino Ramalho Leite. O objetivo da referida
avença é a editoração ou reeditoração de livros de autores paraibanos, os quais
serão executados na gráfica pertencente A União – Superintendência de Imprensa e
Editora, de modo a contribuir e incentivar a produção literária na Paraíba. Nessas
condições, A União e o IHGP designarão integrantes dos seus quadros, que ficarão
responsáveis pela análise dos trabalhos que deverão ser editorados ou reeditorados.
Poderão ter seus trabalhos executados em função do Convênio de Cooperação,
“autores que tenham nascidos ou estejam radicados no Estado da Paraíba, cujos
trabalhos tenham sido escolhidos pelos representantes de A união e do IHGP,
respectivamente”.
Assim, escolhidos os trabalhos que deverão ser editados, os autores ou seus
representantes manterão entendimentos com a A União – Superintendência de
Imprensa e Editora, sendo assegurado um desconto no valor de 30% (trinta por
cento) no custo da obra a ser publicada.

Em seu discurso Severino Ramalho Leite destacou a importância cultural do IHGP. A solenidade foi prestigiada e contou com a cobertura especial da TV Correio.

O superintendente de A UNIÃO assinando o convênio de cooperação e o presidente do IHGP Joaquim Osterne Carneiro firmou a parceria.
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HOMENAGEM AO ESCRITOR JOACIL DE BRITTO PEREIRA

No dia 29/04/2011, no auditório Juarez de Gama Batista, do Centro Cultural
Joacil de Britto Pereira, a UBE - União Brasileira de Escritores da Paraíba, o IHGP –
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e a ALANE/PB – Academia de Letras e Artes
do Nordeste – Núcleo da Paraíba, homenagearam o escritor Joacil de Britto Pereira,
em comemoração ao dia do escritor que ocorreu no dia 20/04/2011. Na
oportunidade falaram o presidente da UBE Historiador Ricardo Bezerra, o presidente
do IHGP Historiador Joaquim Osterne Carneiro e a Presidente da ALANE/PB Escritora
Maria do Socorro Silva de Aragão, que destacaram as atividades intelectuais do
homenageado como advogado, ator, dramaturgo, historiador, memorialista, poeta,
professor, jornalista e ensaísta, cuja obra é das mais diversificadas e abrangentes,
constituindo-se numa personalidade ímpar das letras e das artes da Paraíba, do
Nordeste e porque não dizer do Brasil.
Ao agradecer, o Escritor Joacil de Britto Pereira fez uma retrospectiva de sua
atuação à frente da ALANE/PB, da UBE, do IHGP e da Academia Paraibana de Letras
instituições que teve a honra de presidir.

O ilustre escritor Joacil de Britto Pereira ao Lado do presidente do IHGP Joaquim Osterne Carneiro

CONGRESSO NACIONAL SOBRE A GEOGRAFIA DAS CALAMIDADES

Abalada e preocupada com a sucessão de calamidades e tragédias
ocorridas no Rio de Janeiro, no país e no mundo, a Sociedade Brasileira de Geografia
em conjunto com outras entidades como o IHGP – Instituto Histórico e Geográfico
Paraibano e o IHGHMG – Instituto Histórico de Geográfico de Minas Gerais, está
agindo para a implantação de um Plano de Riscos no Estado do Rio de Janeiro,
capaz de despertar e mobilizar interesse de grupos sociais em outros locais
susceptíveis a calamidades de diferentes origens sócio-geo-ambientais. Nesse
sentido, a supracitada instituição se acha empenhada em 2(dois) objetivos. O
primeiro será a realização de um Congresso Nacional sobre Geografia das
Calamidades e o segundo é a elaboração do Atlas de Riscos Geo-Sócio-Ambientais
do Estado do Rio de Janeiro.
Durante o Congresso Nacional de Geografia das Calamidades será discutida
a prevenção e diminuição dos impactos das calamidades sobre o meio ambiente, a
população e o desenvolvimento econômico. O tema poderá ser abordado sob
vários aspectos, dada a diversidade de características geográficas e geológicas do
Brasil, visando à elaboração de Atlas de Riscos Geo-Sócio-Ambientais como
ferramenta imprescindível para orientar e subsidiar políticas públicas, voltadas
essencialmente à prevenção e monitoramento das calamidades e seus impactos.
No tocante ao Atlas de Riscos do Estado do Rio de Janeiro, foi constatado que
as Prefeituras precisam incorporar ao seu Plano Diretor um Mapa de Riscos de
Calamidades, contribuindo efetivamente para uma mudança radical nas formas de
ocupação das áreas urbanas e rurais. O Plano Diretor estabelece diretrizes para a
ocupação da cidade e deve identificar e analisar as características físicas, as
atividades predominantes e as vocações da cidade, os problemas e as
potencialidades. A Prefeitura em conjunto com a sociedade, busca direcionar a
forma de crescimento, conforme uma visão de cidade coletivamente construída e
tendo como princípios, uma melhor qualidade de vida e a preservação dos recursos
naturais.
Segundo a Constituição Federal, a política de desenvolvimento e de expansão
urbana, da qual o Plano Diretor é o instrumento básico, deve expressar as exigências
fundamentais de ordenação das cidades (art. 182). Na política de desenvolvimento
urbano o texto constitucional inclui habitação, saneamento básico e transporte
urbano (art. 21, XX), e a mencionada ordenação da cidade é definida no artigo 30,
inciso VIII, como o “planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano.”
De outra parte, o Congresso Nacional de Geografia das Calamidades deverá
se realizar no Rio de Janeiro, no mês de agosto do corrente ano e terá por finalidade
a apresentação e discussão da prevenção visando a diminuição das calamidades
sobre o meio ambiente, a população e o desenvolvimento econômico.
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