
ANEXO 1

QUADRO FINANCEIRO

ENTRADAS:

1 – Publicidade: Manoel de Bio das Jóias ….........................................R$ 30,00
                           Hotel das Oliveiras …..................................................R$ 50,00

      Lanchonete Santa Rita................................................R$ 30,00
      Walter Confecções …..................................................R$ 50,00

                           Doação anônima de pessoa física …..........................R$ 20,00

2- Apoio Institucional:
      Departamento de Esportes – Sec. De Educ. 
      e Esportes do Município de Limoeiro – PE …............R$ 185,00

3 – Inscrições :
     27 (vinte e sete inscritos) …........................................R$   54,00

         
         VALOR TOTAL    R$  419,00 
                                      (quatrocentos e dezenove reais )

SAÍDAS:

1 – Pré-produção: confecção de cartazes …..........................................R$  65,00
         internet …..................................................................R$    4,00
         transportes …............................................................R$  10,00
         papelaria/fotocópias …..............................................R$    5,00
         telefonia ….................................................................R$  10,00
         camisas de divulgação …..........................................R$  72,00
         troféus …..................................................................... ..doação
         publicidade sonora volante …...................................... doação
         equipe de trabalho (um coordenador e um auxiliar)...... voluntarial

2 – Produção :  
        gorjeta à porteiro - local do evento ….........................R$   10,00
        água/lanche/copos/material de higiene …................. R$   30,00
        papelaria/fotocópias …............................................... R$   10,00
        arbitragem (dois)..........................................................R$ 100,00
        cordenação ( dois) …..….............................................R$ 100,00
        almoço de equipe de trabalho (quatro) …...................R$    25,00
        contribuição ao espaço de realização ….....................R$   20,00

3 – Pós produção:
        transporte ….................................................................R$    8,00
        papelaria …..................................................................R$    5,00

VALOR TOTAL     R$  474,00
      (quatrocentos e setenta e quatro reais)

       
obs: dado o caráter informal de financiamento, alguns valores podem estar equivocados, mas com variação para 
mais ou para menos que é despresível quando ao somatório geral



ANEXO 1 

QUADRO FINANCEIRO

ANEXO II

Ofício encaminhado à autoridades do município de Limoeiro 
comprometidas com tenebrosa situação social de diversas crianças e 

adolescentes da cidade, com o intúito de sugerir a prática do jogo de xadrez 
como somatório à melhoria de qualidade de vida destas crianças e adolescentes 
em situação de risco, argumentando que o exercíco desportístico de raciocínio é 

alavancador de características altruístas na personalidade humana

ANEXO III

1-Parecer de erro em propaganda sonora volante
2- Cópia da gravação da publicidade na voz do radialista limoeirense 

Gonçalves Filho

ANEXO IV

Relise encaminhado a imprensa local

ANEXO V

Cartaz de divulgação

Rferências:

Em sítio na internet, fotos e comentários do torneio: 
www.xadrezemlimoeiro.wordpress.com



Apresenta-se nos itens a seguir, parecer sobre publicidade informativa:

a)Cosntituiu erro publicitário na propaganda volante sonora veiculada em Limoeiro-PE 
no dia 18 de abril por duas horas realtivo ao II Torneio de Xadrez da Inconfidência quando: 

           apresentou a realização do evento sendo da autoria do Departamento de 
Esportes, órgão da Sec. De Educação e Esportes do município de Limoeiro.

                        (vide CD em anexo)

O evento tem na verdade a realização a encargo do  Coletivo de Xadrez de Limoeiro 
(grupo este informal que se presta a realizar eventos na área específica em pauta e a praticar 
o jogo de xadrez amadorísticamente), na pessoa de Walter Eudes Galindo Filho (residente 
limoeirense há três décadas que é enxadrista, que sugeiru a criação deste coletivo e que 
voluntariou-se e coordenou todo o II Torneio de Xadrez da Inconfidência)

b) o erro cometido é de autoria original da pessoa mesma organizadora do evento, 
também redatora deste parecer, Walter Eudes.

c) não constituiu o lapso, prejuízo à informação pública essencial do evento: local, dia, 
horário, inscrições, etc. 

d) é prejuízo direto à Sec. De Educação e Esportes, a seu específico Departamento de 
Esportes e à Prefeitura Municipal de Limoeiro quando sugere, erroneamente, ao público em 
geral ouvinte de que há uma dicotomia entre estes órgãos, quando um está a apoiar e outro a 
realizar, a parecer órgãos instituicionais sem vínculos, distintos, quando ná verdade são um 
só.

e) constitui o erro comunicativo como confusão

f)  não é erro  que gere prejuizos  graves à  imagem institucional  dos envolvidos  e  à 
realização original de fato porquê:

1- não se configura queixa do organizador do evento o fato de não haver registro 
sonoro de sua autoria

2 – outras duas peças publicitarias: camisas e cartazes, referendam a correta 
chancela  da  Prefeitura  Municipal,  a  Sec.  De  Educação  e  Esportes  e  o  Departamento  de 
Esportes: apoio; reservando a chancela realização ao Coletivo De Xadrez de Limoeiro (vide 
cartaz anexo)

 3 – a duração da publicidade foi de tempo ínfimo (duas horas), quando não 
havendo uma repetição exaustiva, esvaiu-se em esquecimento natural do público

g) o equívoco tem motivo de ocorrência ante ao fato de a equipe organizadora está 
concentrada quase por totalmente em único indivíduo, resultando em sobrecarga de tarefas 
junto ao fato do tempo ser exíguo, o que originou necessária rapidez de execução do projeto, 
dando assim margem maior à ocorrência de erros como de fato ocorreu.

Por fim, atesto que:
Na qualidade de organizador do evento, também de comunicador social, considero o  

lapso aqui discutido como ônus assimilável numa realização de pouco tempo, pouca equipe e  
pouco recurso  financeiro  não causando dano qualquer  à  essência constitutiva  do  evento.  
Repita-se não estar o coordenador do evento, o mesmo redator deste, a sentir-se lesado pelo  
lapso. Outrosim apresenta-se a equipe da Prefeitura Municipal de Limoeiro, Sec. De Esportes  
e Cultura, Departamento de Esportes para maiores esclarecimentos,

__________________________________
           Walter Eudes Galindo Filho

comunicador social DRT PE:



RELISE – Torneio de Xadrez

Se realizará nesta quarta-feira pŕoxima, dia vinte e um de abril o Segundo Torneio da 
Inconfidência de Xadrez.
Será no clube dos Motoristas, localizado na rua Vigário Pinto seiscentos e três, no centro 
de Limoeiro.
As inscrições serão feitas no dia e local do evendo das oito às nove de manhã.
A previsão é que a competição se estenda até as cinco horas da tarde, com intervalo para 
almoço.
O evento teve sua primeira edição em dois mil e oito, no mesmo vinte e um de abril e 
gerou ânimos para sua continuidade.
No primeiro Torneio da Inconfidência houve participantes de cinco cidades da região, 
sendo a maioria dos participantes residentes de Limoeiro.
Para o cordenadodor do evento, Walter Eudes, “é importante toda a sociedade acretidar e 
apoiar iniciativas como esta que mistura simplicidade e potencial, sendo ótima alternativa 
a muitos problemas que estão assolando o nosso dia-a-dia, principalmente a jovens e 
adolescentes, que sofrem de diversas formas numa realidade cruel que lhes rouba 
momentos sublimes de suas vidas. O jogo de xadrez é uma forma de elevar seus 
participantes a altos graus civilizatórios, pois é praticado da mesma forma em todo o 
mundo”
Serão conferidos troféus aos primeiros, segundos e terceiros colocados.
A participação é aberta a todas as idades e a inscrição custa dois reais.
O evento promete ser a retomada do jogo de xadrez em Limoeiro que está ostracionado 
no momento.

II Torneio de Xadrez da Inconfidência
21 de abril de 2010
local: Clube dos Motoristas 
Aberto à todas as idades
inscrições: R$ 2,00 a partir das 8hs da manhã do dia 21 de abril.



Ilmos Conselheiros e Conselheiras Tutelares de Limoeiro
Ilma Sra.  Juiza da Criança e Adolescente Dr. Jacinéia Granja

c/c Ilmo Sr. Promotor Público Dr. Ivo
     Ilmo Major da Polícia Militar  Sr. Canel
     Imo. Prefeito do Município de Limoeiro Sr. Ricardo Teobaldo
     Ilmo. Secretário de Cultura do Município de Limoeiro Sr. Radamés Moura

Compreendendo que problemáticas pós-modernas estão a nos atingir fortemente;
Compreendendo esforços desprendidos por indivíduos, instituições e sociedade em geral no 

tocante a minimização de fortes mazelas sociais que atingem a todos nós;
Compreendendo que a interpretação da realidade atual não tem sido conseguida por muitos 

indivíduos isolados e/ou seus grupamentos sociais;
Compreendendo que há grupos sociais de maior fragilidade a sofrerem diversas mazelas;
Venho apresentar esforços de solidificação e manutenção de valores civilizatórios que realcem a 

dignidade e altivez humana em nosso município.
Consiste em uma jornada de oito horas de vivência coletiva em torno de uma pŕatica desportística 

das mais exercitadas em todo o mundo e, diga-se, com uma regra única em qualquer país, qualquer cultura, 
qualquer realidade: o milenar Jogo de Xadrez.

Para o dia 21 de abril próximo, quarta-feira, espera-se público em torno de 40 (quarenta) pessoas 
de todas as idades nas dependências do Clube dos Motoristas de Limoeiro – Rua Vigário Pinto, 603 – Centro. 

Numa tônica de pura reflexão intelectual, com disputa de troféus aos primeiros colocados e o 
reconhecimento de todo o grupo às suas maioridades no esporte, almeja-se, como já conseguido em outros anos, 
sugerir e reforçar a participantes, acompanhantes e curiosos que é possível vivenciar alto grau 
intelectual/criativo/lúdico em nossa realidade específica, nossa cidade, nossa micro-região sem precisar de se 
disprender de nossos hábitos e costumes típicos de nossa cultura interiorana pernambucana, nordestina e 
brasileira, de nossa identidade cultural.

A certeza de fomentar um sentimento de altivez, cultura, companherismo e saudável ludicismo, 
reside no fato de:

• haver um contagiante sentimento de saudável fixação pelo Jogo de Xadrez entre boa parte dos 
competidores, sendo a alguns inclusive sua principal prática desporstística

• não haver nenhum aditivo químico ou físico supérforo que seja prerrogativo ao sucesso do evento, ao 
contrário, é estritamente proibido tal recurso, seja por ser desnecessaŕio ao bom andamento do jogador no 
torneio, seja por haver participação de jogadores menores de idade.

• por haver participação espontânea de todos e todas os participantes, chegando a ser praticamente nulo ou 
despresível o jogador, jogadora de presença forçada

Assim, pelo exposto procura-se apresentar mais uma alternativa de combate a tantas mazelas que 
assolam nossa contemporanedade de forma avassaladora, tais como drogas lícitas e ilícitas, violências fúteis ou 
não, ociosidades execivas, falta de reconhecimento a potenciais diversos visíveis individuais e coletivos, entre 
outras.

Esta comunicação tem pois, o intúito de solicitar sua atenção a esta modesta empreitada que à sua 
organização é razão de crente certeza de somar, embora minimamente, a uma melhor qualidade de vida à cidade 
de Limoeiro, em especial à sua juventude e adolescência.

Por fim, sem haver dúvida alguma, compartilhamos com todas Vs. Sras, que teem desprendidos 
esforços múltiplos a esta meta de alavancar melhorias em nosso convívio social o mérito que almejamos: reunião 
pacífica, saudável, lúdida e culta.

Sem mais,

reinterando nossos votos de estima e solidariedade,

                    Limoeiro,    de abril de 2010

_____________________________
Walter Eudes G. Filho

Cordenador do II Torneio da Inconfidência de Xadrez 
waltereudes@correios.net.br




