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Regional

Projeto Cidades do Ceará

Formação

ACOMPANHAMENTO. A Secretaria das Cidades irá

FÓSSEIS. O Projeto Jovens Paleontólogos foi retomado

acompanhar, entre os dias 28 e 30 de setembro, uma
missão técnica do Bird em uma visita a obras do Cariri

em Santana do Cariri, tendo como público-alvo
12 alunos do Ensino Médio daquele município

PEDRA DA ANDORINHA

Fogo em reserva ameaça
espécies e pesquisas
Refúgio, que tem quase
600 hectares, é o único
do Ceará na categoria
de proteção integral
à vida silvestre
MARCELINO JÚNIOR
Colaborador

Sobral. Desde o último dia 23,
a equipe de combate a incêndios
do Corpo de Bombeiros Militar
de Sobral combate o fogo que
atingeaReserva RefúgiodeVida
Silvestre Pedra da Andorinha, a
65quilômetros dasededomunicípio, no distrito de Taperuaba.
Aunidade,comquase 600hectares, é única no Ceará na categoria de proteção integral à vida
silvestre, o que contribui para a
preservação da diversidade ecológica e favorecimento de pesquisasbiológicas,alémdegarantir a manutenção do bioma caatinga. Só existem 25 destas unidades no Brasil.
De acordo com informações
do gerente da área de proteção,
Francisco Ávila Mendes, “as chamas podem ter sido causadas
por ação criminosa, pelo que foi
observado durante o trabalho
do Corpo de Bombeiros”.
O fogo começou num trecho
da CE-362, que margeia a Reserva. O vento forte empurrou as
chamas para dentro da área. “A
situação é gravíssima. Cerca de
40% do total do espaço já foram

consumidos pelo incêndio”, revelou Mendes. O fogo segue na
área e se espalha com maior intensidade no período da tarde,
ameaçando destruir áreas de
pesquisa científica, além de pontos de visitação de professores e
estudantes. Além da brigada do
Corpo de Bombeiros, foi montada uma frente de trabalho com
apoiode moradores de Taperuaba para debelar as chamas.
A Reserva chegava a receber
cerca de 200 pessoas por mês.
“O fogo está arrasando toda a
extensão do Refúgio das Andorinhas, trazendo um desequilíbrio
ecológico, que ainda não podemos mensurar”, diz Mendes.
De acordo o comandante do
Corpo de Bombeiros Militar de
Sobral, Roberto Moraes, a equipe minimizou o impacto do fogo
sobre a vegetação, ao longo da
CE. “A fumaça poderia causar
acidentes na pista, pois tirava a
visibilidade dos motoristas. Mas
o trabalho continua, por conta
da persistência das chamas, que
criam novos focos com a ajuda

O fogo começou
num trecho da
CE-362, que margeia
a Reserva. O vento
forte empurrou
as chamas para
dentro da área

dovento”,explicou.Comumefetivo de apenas oito homens que
sedividementreequipedesalvamento(3) ecombate aincêndios
(5), o Corpo de Bombeiros Militarde Sobral atende umcrescente número de ocorrências.
A Central de Atendimentos
chega a registrar dez casos ao
mesmo tempo, somente na zona
urbana, quenão abrange apenas
Sobral, mas também outros 55
municípiosdamacrorregiãonorte. A maioria dessas ocorrências
dizrespeitoafogoemlixoeterrenos baldios.

grandes proporções”, afirmou
Roberto Moraes, comandante
do Corpo de Bombeiros.

C Mais informações

Unidade de Conservação Refúgio
de Vida Silvestre Pedra da
Andorinha
(88) 3613.6124
(88) 98123.4070

De acordo com o gerente da área de proteção, Francisco Ávila Mendes,
cerca de 40% do total do espaço já foram consumidos pelo incêndio

Estiagem
Por conta da forte estiagem que
assola o Ceará por quatro anos
seguidos, o trabalho de combate
ao fogo tem contado com apoio
de outros métodos, antes do uso
sistemáticodeágua,quesãoabafamento, isolamento, resfriamentoerescaldo,feitocomauxílio de bombas costais, equipamento com capacidade para 20
litros, usado na construção de
linhas frias nas áreas afetadas.
“Dependendo da emergência, nós evitamos o uso direto de
água na operações, com outras
medidas que, geralmente, resolvem a questão. Mas, se realmente for necessário, entramos com
a água. Fizemos isso na Pedra da
Andorinha, onde o caminhão
tanque não conseguiu ter acesso
aos focos dentro da Reserva. O
trabalho, por lá, continua, para
debelar o incêndio que tomou

JUAZEIRO DO NORTE

Expoanime atrai
6 mil pessoas
ELIZÂNGELA SANTOS
Colaboradora

Juazeiro do Norte. A oitava
edição da Expoanime reuniu
mais de 6 mil pessoas neste fim
de semana em Juazeiro do Norte.Asvendasantecipadas chegaram a 2.500 ingressos. A cultura
pop, com os heróis dos desenhos
e o cosplay, toma espaço real
com artistas do município. Somente em 2015, foram duas edições. A exposição se tornou a
primeira do Interior do Estado.
O espaço do Expoanime, neste ano, teve que ser ampliado
para atender ao público. Desta
vez, foi realizado no Estacionamento G1 do Cariri Garden Shopping. Os admiradores da cultura pop puderam conferir exposiçõescomesculturasdesuper-heróis e jogos, além de adquirir o

Além de conferir as exposições, o
público assistiu a shows de bandas de
rock do Cariri FOTO: ELIZÂNGELA SANTOS

que há de moderno no mercado,
participar de desfiles, concursos
e palestras com dubladores nacionais.

Foram montados no local dez
estandes. Os jogos tiverem um
espaço especial, enquanto a turma do hard rock aproveitou as
bandas do Cariri e outros estados. Para o estudante Francisco
Wesley, este é um momento em
que pode vivenciar com os colegas o que realmente gosta, que é
curtir uma boa música, renovar
o seu guarda-roupa com artigos
interessantes, além de conhecer
novos amigos. “Estou feliz pelo
crescimento que a Expoanime
tem tido nos últimos anos”, diz.

Esculturas
Para o artista Francisco dos Santos, do Shanadú Ateliê Escola,
de Juazeiro, direcionar o seu trabalho para produzir esculturas
de super-heróis tem sido interessante, além de surpreender pelo
grande público. Uma das mais
encomendadas é a do Hulk.
Desde esculturas de 30 cm ao
tamanho natural, até mais de
1,70m, ele afirma que o mercado tem se potencializado na região, além de ser bem mais em
conta adquirir por aqui, com
uma qualidade similar.
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