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HARMONIA

Pelo 10º ano consecutivo, mora-
dores do bairro Vila União, em
Fortaleza,reuniram-seemtorno
da Lagoa do Opaia para enviar
ao mundo uma grande mensa-
gem de harmonia e solidarieda-
de. Ceca de 300 pessoas partici-
paramdaedição2016doevento
Lanternas da Paz, iniciativa que,
anualmente, promove a cultura
de paz na Capital lembrando a
data do lançamento das bombas
atômicas nas cidades japonesas
de Hiroshima e Nagasaki duran-
te a Segunda Guerra Mundial. O
evento foi organizado pela Asso-
ciação de Moradores do Vila
União e o Centro de Valorização
da Vida (CVV).

Noato,crianças,jovenseadul-
tosdepositamnaáguapequenos
barcos feitos de garrafas PET
com velas acesas em seu inte-
rior. O gesto simboliza o triste
episódio em que vítimas do ata-
que se jogaram nos rios para ate-
nuara dor das queimaduraspro-
vocadaspelaschamas.Noentan-
to, ao longo dos 10 anos em que
é realizado, o evento também se
transformou em uma mobiliza-
çãocontra a violência presencia-
da na cidade de Fortaleza.

“Nosso objetivo é sensibilizar
as pessoas, principalmente as
crianças,paraconstruirumacul-
tura de paz. Neste ano, quatro
instituições que trabalham com
projetossociaisestãoparticipan-
do. Isso é importante para que
todos se comprometam com es-
sa mudança”, diz Maria José de
Andrade, presidente da Associa-
çãodeMoradoresdoVilaUnião.

Atrações

Emparaleloàshomenagemcom
as lanternas, o evento contou
com atrações culturais, como
apresentação de quadrilha e do
teatro de bonecos da Compa-
nhia de Água e Esgoto do Ceará

(Cagece), que falou ao público
infantil sobre a importância de
economizar água.

“Além da homenagem às víti-
mas de Hiroshima e Nagasaki, o
Lanternas da Paz também pro-
move o respeito à vida e ao meio
ambiente, assim como o cultivo
devalores”,destacaRosalbaFer-
nandes, voluntária do CVV. Se-
gundo ela, a iniciativa ajudou,
ainda, a trazer melhorias para o
bairro, em especial para a popu-
lação que vive às margens da
Lagoa do Opaia. Desde que co-
meçou a ser realizado, o ato con-
tribuiuparatornarmaisfrequen-
tes ações de limpeza na área e
outros serviços. Com isso, a re-

gião virou espaço de integração
entre os moradores. “Dez anos
atrás, a lagoa era só lixo e aban-
dono. As pessoas não tinham o
costume de se reunir aqui. Ago-
ra, vemos que as limpezas são
mais frequentes e a segurança
também, e acreditamos que o
evento contribuiu para isso”,
acrescenta Rosalba.

Para a dona de casa Leda Ma-
ria doNascimento, que participa
do ato desde o primeiro ano, a
iniciativa é essencial para dar o
exemplo ao restante da cidade.
“Dessa forma, as pessoas conse-
guem ver qual é a coisa certa a
fazer. E isso vale para todo o
Brasil, não só Fortaleza.

Cercade300pessoas,
nobairroVilaUnião,
participaramdoato
quesimbolizavalores
emfavordavida

DIA 15

PROTAGONISTA

TRIBUTOS

Sefinabre inscrições
emprêmioestudantil

� Com o tema “O papel dos
tributos na vida do cidadão e
da nação”, a Secretaria
Municipal das Finanças
(Sefin) lançou, nesta
semana, mais uma edição do
Prêmio Sefin, com três
categorias: desenho para
alunos, poema e texto
dissertativo-argumentativo.
A ideia é estimular a reflexão
sobre a importância dos
tributos e dos recursos
arrecadados. As inscrições
estão abertas no site
www.premiosefin.com.br.

LOTES

Cagecerealiza leilão
debensusados

� A Cagece leiloa, sábado, a
partir das 10h, 80 lotes com
diversos bens móveis a
sucatas, de materiais de
escritório e até uma retro
escavadeira. Entre os
destaques do leilão, estão os
lotes com biciciletas,
motocicletas, caminhão
Mercedes-Benz. O leilão será
no Meridional Convenções
Center, na Av. Santos
Dumont, 779, Aldeota. Os
itens não são novos.

SAIBA MAIS

No próximo dia 15 de agosto,
Fortaleza celebra o dia de sua
padroeira, Nossa Senhora de As-
sunção, portanto, o comércio da
Capital fecha as portas. Confor-
me o Sindicato do Comércio Va-

rejista e Lojista de Fortaleza, lo-
jas de shoppings e de ruas não
irão funcionar.

Tambémestarãofechadasins-
tituições de ensino. Já os super-
mercados abrem normalmente,

assimcomoospostosdecombus-
tíveis. Cinemas e praças de ali-
mentação de centros comerciais
também irão funcionar de acor-
do com os horários dos estabele-
cimentos onde se encontram.
Além disso, não haverá circula-
ção de trens nas Linhas Sul e
Oeste do metrô.

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) ressaltou que, dos
postos de saúde da Capital, ape-
nas o Paulo Marcelo, localizado
na Rua Vinte e Março, 607, Cen-
tro, funcionará das 8h às 16h30,
exclusivamente a sala de vacina-
ção. De acordo com o Sindicato
dos Bancários do Ceará, além de
Fortaleza, os bancos suspende-
rão os atendimentos em Cau-
caia, durante o feriado.

Serviços

Já a Companhia de Água e Esgo-
todoCeará(Cagece)funcionará
em regime de plantão. Qualquer
solicitação ou reclamação dapo-
pulação pode ser encaminhada
24 horas por dia.

A Companhia Energética do
Ceará (Coelce) informa que
manterá equipes de plantão em
pontos estratégicos da Cidade.
O esquema envolve o funciona-
mento24horas.As lojasdeaten-
dimento estão fechadas na cida-
de de Fortaleza.

Em 2014, quando participou pela

primeira vez do Lanternas da Paz,

a recepcionista Rebeca Ferreira o

fez por causa do pai, que integra a

equipedeprodução doevento. No

entanto, com o passar dos anos, a

cearense percebeu a importância

do ato na promoção da cultura de

paz.Hoje,alémdopai,Rebecatam-

bém tem a filha como companhia.

A pequena foi uma das crianças

que depositou lanternas na lagoa

neste ano. “Acho importante cons-

cientizaraspessoasdequeomun-

do não é só briga. Ele pode ser de

paz e tem que haver a união da

comunidade. Também acho inte-

ressantequeoeventosempretraz

umpoucodaculturadonossoEsta-

do,comoasquadrilhas”.

REBECAFERREIRA

Recepcionista

LagoadoOpaia recebe10ª
ediçãodas LanternasdaPaz

Iniciativase
tornoutradição
emfamília

Comércio fechano feriado
dapadroeira de Fortaleza

OQUENÃOFUNCIONA

Lojasderuasedeshoppings
Bancos
Postosdegasolina
Escolaseuniversidades
LinhasdoMetrofor

OQUEFUNCIONA

PostodeSaúdePauloMarcelo:
Rua25deMarço,607,Centro
Supermercados
PlantãodaCagece:0800.275.0195
PlantãodaCoelce:08002850196

Nofimdatardedessaquinta-feira, crianças, jovenseadultosdepositamnaáguapequenosbarcosfeitosdegarrafas
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VANESSAMADEIRA

Repórter

Napróximasegunda-feira,ossupermercadosdaCapitalabremnormalmente,
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