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1. Release 

 

ENCONTRO DOS PROFETAS DA CHUVA  
CHEGA À SUA 20ª EDIÇÃO 

A programação de 2016 inclui mostra de cantadores e o I Seminário Tempo de 

Partilhas, além da anunciação dos profetas sobre a chuva no sertão 

 

Fortaleza, dezembro de 2015/janeiro de 2016 

 

O Encontro dos Profetas da Chuva, realizado anualmente no Quixadá – a 164 km de 
Fortaleza (CE) – chega à sua 20ª edição. Nos dias 08 e 09 de janeiro, no campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), mais que 30 profetas se reúnem 
mais uma vez para dar seus pareceres sobre a quadra chuvosa. Há quatro anos, a estiagem 
predomina no sertão cearense. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 
Hídricos do Ceará (Funceme), se essa situação persistir em 2016, o estado entrará em um dos ciclos 
de seca mais duradouros desde 1911, completando cinco anos de estiagem severa.  

 Os profetas são homens e mulheres detentores de conhecimentos tradicionais, que 
resultam basicamente da observação da natureza, do uso de instrumentos por vezes rústicos e 
de experiências diversas, que os tornam capazes de prever o período das chuvas na região. Os 
profetas, a partir de suas observações empíricas diárias, estudam a fauna, a flora e suas 
relações com a água. Entre as "experiências" observadas pelos profetas estão: o juazeiro, a flor 
do mandacaru, os formigueiros e cupinzeiros, a pedra de sal, o vento, a barra da lua, os ramos 
de árvores, os comportamentos dos animais, a casa do João-de-Barro dentre outras.  

A abertura do evento será na sexta-feira (08/01), na Praça da Gladson Martins, praça 
da cultura ou praça do chalé da pedra, na Fundação Cultural de Quixadá, com uma mostra de 
cantadores, a partir das 19h. Já no sábado (09/01), das 8h às 11h30, no auditório Nilo Peçanha, 
será realizado o XX Encontro dos Profetas da Chuva, contando com a presença dos secretários 
de Estado da Cultura e do Desenvolvimento Agrário do Ceará, Guilherme Sampaio e Dedé 
Teixeira, além do diretor geral do IFCE Quixadá, Hélder Caldas e demais autoridades locais.  

À tarde será realizado o I Seminário Tempos de Partilha. As inscrições já estão abertas. 
Os interessados devem enviar por e-mail profetasdachuva2016@gmail.com os seguintes 
dados: nome completo, e-mail e telefone de contato, atuação cultural/profissional. No total, 
são 200 vagas. Vale ressaltar que os participantes receberão certificado. 

A abertura do seminário, às 14h, será com o professor do IFCE Quixadá, Aterlane 
Martins, falando sobre os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes populares. Em 
seguida, serão proferidas duas palestras.  

“Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição” será o 
tema abordado pela professora da Faculdade Maurício de Nassau e doutoranda em Psicologia 
pela Universidade de Fortaleza, Carla Renata Braga de Souza. Já Carolina Ruoso, doutoranda 
em História da Arte na Universidade Paris I – Sorbonne (França) e Coordenadora de Patrimônio 
Histórico e Cultural da Secult CE, falará sobre “Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio 
Cultural no Ceará”. Após as palestras, haverá um debate e, então, se anunciará a avaliação dos 
profetas da chuva, encerrando a programação.  



O XIX Encontro dos Profetas da Chuva é uma realização do Instituto de Viola e Poesia 
do Sertão Central (CE), com produção do Instituto Assum Preto de Arte, Cultura, Cidadania e 
Meio Ambiente, apoio cultural de Prefeitura Municipal de Quixadá, SEBRAE CE, Governo do 
Estado do Ceará – por meio da Casa Civil, Governo Federal – através do Ministério da Cultura e 
da Funarte, e apoio institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará (IFCE). 

SERVIÇO: XX Encontro Profetas da Chuva / I Seminário Tempos de Partilha  
 
PROGRAMAÇÃO  
 
Sexta–feira, 8 de janeiro de 2016  
Fundação Cultural de Quixadá  
19h – Praça da Cultura  
Abertura do XX Encontro dos Profetas da Chuva  
Mostra de Cantadores  
 
Sábado, 9 de janeiro de 2016  
IFCE campus Quixadá  
8h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga  
Recepção dos participantes/ Credenciamento  
Café da manhã  
9h – Auditório Nilo Peçanha – XX Encontro Profetas da Chuva  
Mesa de Abertura – Srs. João Soares e Helder Cortez – Organizadores do Encontro dos Profetas da 
Chuva; Guilherme Sampaio – Secretário da Cultura do Estado; Dedé Teixeira – Secretário de Agricultura; 
Hélder Caldas – Diretor Geral do IFCE Quixadá.  
9h30 – Fala dos Profetas da Chuva  
11h30 – Encerramento  
12h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga – Almoço compartilhado  
14h – Auditório Nilo Peçanha – Seminário  
Abertura: “Tempos de partilha: os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes populares”  
Prof. Aterlane Martins – IFCE/GEPPM/Coordenador do Seminário  
14h15 – Palestras  
Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição  
Profa. Doutoranda Carla Renata Braga de Souza (Unifor) Faculdade Maurício de Nassau.  
Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio Cultural no Ceará.  
Carolina Ruoso, Doutoranda em História da Arte – Sorbonne, COPHAC/SECULT CE  
15h15 – Debate: Mediador – Prof. Aterlane Martins, IFCE/Pesquisador do GEPPM  
16h30 – Avaliação dos Profetas da Chuva.  
17h30 – Encerramento 

 

Mais informações: 

Tel: (88)99932-6025. Falar com o produtor Adriano Souza. 

E-mail: profetasdachuva2016@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/encontrodosprofetasdachuva 

 

Mais informações para a imprensa com a assessora Helena Félix (85 99993.4920 ou 

pontualcomunicacao@gmail.com).  
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Data Jornal Caderno/Coluna 

04.01.16 O Estado Ceará 

 

 



Data Jornal Caderno/Coluna 

10.01.16 Diário do Nordeste Cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Jornal Caderno/Coluna 

10.01.16 O Povo 2º Clichê.Dom 
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Data Portal/Site/Blog Local 

22.12.15 Diário do Nordeste Online Blog Diário Sertão Central 
 

 



Data Portal/Site/Blog Local 

28.12.15 Tribuna do Ceará Cotidiano 
 

Profetas da chuva fazem previsão de 
2016 para o sertão cearense 

A programação de 2016 inclui mostra de cantadores e o I Seminário Tempo de 
Partilhas, além da 20ª anunciação sobre as chuvas do sertão 

 

Profetas da chuva se encontrarão pelo 20º ano consecutivo (Foto: divulgação) 

O Encontro dos Profetas da Chuva, realizado anualmente no Quixadá – a 164 km de 
Fortaleza (CE) – chega à sua 20ª edição. Nos dias 8 e 9 de janeiro, no campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), mais que 30 profetas se reúnem 
mais uma vez para dar seus pareceres sobre a quadra chuvosa. 

Há quatro anos, a estiagem predomina no sertão cearense. Segundo a Fundação Cearense de 
Meteorologia e Recursos Hídricos do Ceará (Funceme), se essa situação persistir em 2016, o 
estado entrará em um dos ciclos de seca mais duradouros desde 1911, completando cinco 
anos de estiagem severa. 

Os profetas são homens e mulheres detentores de conhecimentos tradicionais, que resultam 
basicamente da observação da natureza, do uso de instrumentos por vezes rústicos e de 
experiências diversas, que os tornam capazes de prever o período das chuvas na região. 

Os profetas, a partir de suas observações empíricas diárias, estudam a fauna, a flora e suas 
relações com a água. Entre as “experiências” observadas pelos profetas estão: o juazeiro, a 
flor do mandacaru, os formigueiros e cupinzeiros, a pedra de sal, o vento, a barra da lua, os 
ramos de árvores, os comportamentos dos animais, a casa do João-de-Barro dentre outras. 

A abertura do evento será na sexta-feira (08/01), na Praça da Gladson Martins, praça da 
cultura ou praça do chalé da pedra, na Fundação Cultural de Quixadá, com uma mostra de 
cantadores, a partir das 19h. Já no sábado (09/01), das 8h às 11h30, no auditório Nilo 
Peçanha, será realizado o XX Encontro dos Profetas da Chuva, contando com a presença dos 
secretários de Estado da Cultura e do Desenvolvimento Agrário do Ceará, Guilherme Sampaio 
e Dedé Teixeira, além do diretor geral do IFCE Quixadá, Hélder Caldas e demais autoridades 
locais. 

À tarde será realizado o I Seminário Tempos de Partilha. As inscrições já estão abertas. Os 
interessados devem enviar por e-mail profetasdachuva2016@gmail.com os seguintes dados: 



nome completo, e-mail e telefone de contato, atuação cultural/profissional. No total, são 200 
vagas. Vale ressaltar que os participantes receberão certificado. 

A abertura do seminário, às 14h, será com o professor do IFCE Quixadá, Aterlane Martins, 
falando sobre os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes populares. Em seguida, 
serão proferidas duas palestras. 

“Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição” será o tema 
abordado pela professora da Faculdade Maurício de Nassau e doutoranda em Psicologia pela 
Universidade de Fortaleza, Carla Renata Braga de Souza. 

Já Carolina Ruoso, doutoranda em História da Arte na Universidade Paris I – Sorbonne 
(França) e Coordenadora de Patrimônio Histórico e Cultural da Secult CE, falará sobre 
“Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio Cultural no Ceará”. Após as palestras, haverá 
um debate e, então, se anunciará a avaliação dos profetas da chuva, encerrando a 
programação. 

Serviço: 
XX Encontro Profetas da Chuva / I Seminário Tempos de Partilha 

Programação 
Sexta–feira, 8 de janeiro de 2016 
Fundação Cultural de Quixadá 
19h – Praça da Cultura 
Abertura do XX Encontro dos Profetas da Chuva 
Mostra de Cantadores 

Sábado, 9 de janeiro de 2016 
IFCE campus Quixadá 
8h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga 
Recepção dos participantes/ Credenciamento 
Café da manhã 
9h – Auditório Nilo Peçanha – XX Encontro Profetas da Chuva 
Mesa de Abertura – Srs. João Soares e Helder Cortez – Organizadores do Encontro dos 
Profetas da Chuva; Guilherme Sampaio – Secretário da Cultura do Estado; Dedé Teixeira – 
Secretário de Agricultura; Hélder Caldas – Diretor Geral do IFCE Quixadá. 
9h30 – Fala dos Profetas da Chuva 
11h30 – Encerramento 
12h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga – Almoço compartilhado 
14h – Auditório Nilo Peçanha – Seminário 
Abertura: “Tempos de partilha: os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes 
populares” 
Prof. Aterlane Martins – IFCE/GEPPM/Coordenador do Seminário 
14h15 – Palestras 
Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição 
Profa. Doutoranda Carla Renata Braga de Souza (Unifor) Faculdade Maurício de Nassau. 
Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio Cultural no Ceará. 
Carolina Ruoso, Doutoranda em História da Arte – Sorbonne, COPHAC/SECULT CE 
15h15 – Debate: Mediador – Prof. Aterlane Martins, IFCE/Pesquisador do GEPPM 
16h30 – Avaliação dos Profetas da Chuva. 
17h30 – Encerramento 

 

Link: http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/cotidiano-2/profetas-da-chuva-fazem-previsao-de-2016-

para-o-sertao-cearense/ 
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27.12.15 Portal Verdes Mares 
 

TV Diário 

 

Profetas da chuva aguardam 2016 com pouca 

estiagem em todo o Ceará 

Evento anual em Quixadá, a reunião dosProfetas da Chuva é um dos indicadores da quadra 

chuvosa no Ceará. Prestes a completar a 20ª edição do encontro e em meio a possibilidade do quarto 

ano conseutivo de seca no Estado, os profetas não deixam a esperança de lado. 

  

O encontro de 2016 acontece no domingo, 9 de janeiro, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 

de Quixadá. Segundo o coordenador do projeto, Hélder Cortez, o ano de 2015 ficou abaixo do 

esperado na média de chuvas mas, apesar de terem errado a previsão anual, uma visita a cidade dos 

monólitos e algumas conversas com os especialistas da terra, passou a acreditar em um 2016 com 

mais águas. 

  

"A natureza tem dado todos os sinais com bastante clareza. "Pude perceber que eles preveem um 

inverno melhor que 2015", ressalta. 

  

Hélder ainda destaca que a grande diferença dos profetas para a ciência convencional é o laboratório 

à ceu aberto em que trabalham. 

  

" O laboratório de pesquisa é próximo de onde ele mora e observa. As aves, os mosquitos, os insetos, 

os ventos, podem ser um indício para as profecias de chuva", conta. 

 

 

Link: http://tvdiario.verdesmares.com.br/noticias/regional/profetas-da-chuva-aguardam-2016-com-

pouca-estiagem-em-todo-o-ceara-1.1462614 
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28.12.15 Agência da Boa Notícia  Saiu na Mídia 
 

MEIO AMBIENTE 

Tradição: Encontro dos profetas da chuva chega à 20ª 
edição em Quixadá 

 

O Encontro dos Profetas da Chuva, realizado anualmente no Quixadá – a 164 km de Fortaleza 
(CE) – chega à sua 20ª edição. Nos dias 08 e 09 de janeiro, no campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), mais que 30 profetas se reúnem mais uma 
vez para dar seus pareceres sobre a quadra chuvosa. Há quatro anos, a estiagem predomina 
no sertão cearense. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do 
Ceará (Funceme), se essa situação persistir em 2016, o Estado entrará em um dos ciclos de 
seca mais duradouros desde 1911, completando cinco anos de estiagem severa. 

Os profetas são homens e mulheres detentores de conhecimentos tradicionais, que resultam 
basicamente da observação da natureza, do uso de instrumentos por vezes rústicos e de 
experiências diversas, que os tornam capazes de prever o período das chuvas na região. Os 
profetas, a partir de suas observações empíricas diárias, estudam a fauna, a flora e suas 
relações com a água. Entre as "experiências" observadas pelos profetas estão: o juazeiro, a 
flor do mandacaru, os formigueiros e cupinzeiros, a pedra de sal, o vento, a barra da lua, os 
ramos de árvores, os comportamentos dos animais, a casa do João-de-Barro dentre outras. 
 
A abertura do evento será no dia 8 de janeiro, na Praça da Gladson Martins, na Fundação 
Cultural de Quixadá, com uma mostra de cantadores, a partir das 19 horas. Já no sábado, 
(09/01), das 8h às 11h30, no auditório Nilo Peçanha, será realizado o XX Encontro dos 
Profetas da Chuva, contando com a presença dos secretários de Estado da Cultura e do 
Desenvolvimento Agrário do Ceará, Guilherme Sampaio e Dedé Teixeira, além do diretor geral 
do IFCE Quixadá, Hélder Caldas e demais autoridades locais. 
 
À tarde será realizado o I Seminário Tempos de Partilha. As inscrições já estão abertas. Os 
interessados devem enviar por e-mail profetasdachuva2016@gmail.com os seguintes dados: 
nome completo, e-mail e telefone de contato, atuação cultural/profissional. No total, são 200 
vagas. Vale ressaltar que os participantes receberão certificado. 
 
A abertura do seminário, às 14 horas, será com o professor do IFCE Quixadá, Aterlane 
Martins, falando sobre os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes populares. Em 
seguida, serão proferidas duas palestras. 



“Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição” será o tema 
abordado pela professora da Faculdade Maurício de Nassau e doutoranda em Psicologia pela 
Universidade de Fortaleza, Carla Renata Braga de Souza. Já Carolina Ruoso, doutoranda em 
História da Arte na Universidade Paris I – Sorbonne (França) e Coordenadora de Patrimônio 
Histórico e Cultural da Secult CE, falará sobre “Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio 
Cultural no Ceará”. Após as palestras, haverá um debate e, então, se anunciará a avaliação 
dos profetas da chuva, encerrando a programação. 
 
O XIX Encontro dos Profetas da Chuva é uma realização do Instituto de Viola e Poesia do 
Sertão Central (CE), com produção do Instituto Assum Preto de Arte, Cultura, Cidadania e 
Meio Ambiente, apoio cultural de Prefeitura Municipal de Quixadá, SEBRAE CE, Governo do 
Estado do Ceará – por meio da Casa Civil, Governo Federal – através do Ministério da Cultura 
e da Funarte, e apoio institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará (IFCE). 
 
Serviço 
XX Encontro Profetas da Chuva / I Seminário Tempos de Partilha 
PROGRAMAÇÃO 
Sexta–feira, 8 de janeiro de 2016 
Fundação Cultural de Quixadá 
19h – Praça da Cultura 
Abertura do XX Encontro dos Profetas da Chuva 
Mostra de Cantadores 
  
Sábado, 9 de janeiro de 2016 
IFCE campus Quixadá 
8h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga 
Recepção dos participantes/ Credenciamento 
Café da manhã 
9h – Auditório Nilo Peçanha – XX Encontro Profetas da Chuva 
Mesa de Abertura – Srs. João Soares e Helder Cortez – Organizadores do Encontro dos 
Profetas da Chuva; Guilherme Sampaio – Secretário da Cultura do Estado; Dedé Teixeira – 
Secretário de Agricultura; Hélder Caldas – Diretor Geral do IFCE Quixadá. 
9h30 – Fala dos Profetas da Chuva 
11h30 – Encerramento 
12h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga – Almoço compartilhado 
14h – Auditório Nilo Peçanha – Seminário 
Abertura: “Tempos de partilha: os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes 
populares” 
Prof. Aterlane Martins – IFCE/GEPPM/Coordenador do Seminário 
14h15 – Palestras 
Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição 
Profa. Doutoranda Carla Renata Braga de Souza (Unifor) Faculdade Maurício de Nassau. 
Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio Cultural no Ceará. 
Carolina Ruoso, Doutoranda em História da Arte – Sorbonne, COPHAC/SECULT CE 
15h15 – Debate: Mediador – Prof. Aterlane Martins, IFCE/Pesquisador do GEPPM 
16h30 – Avaliação dos Profetas da Chuva. 
17h30 – Encerramento 
  
Mais informações 
E-mail: profetasdachuva2016@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/encontrodosprofetasdachuva 
  
Com informações da organização do Encontro dos Profetas da Chuva 
  

Última atualização: 30/12/2015 às 12:19:30 

 Link: http://www.boanoticia.org.br/noticias_detalhes.php?cod_noticia=7372 
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29.12.15 Agência da Boa Notícia  Capa 
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29.12.15 Blog do Lauriberto  - 
 

Profetas da Chuva 2016 

 

O Encontro dos Profetas da Chuva, realizado anualmente no Quixadá, chega à sua 20ª 

edição. Nos dias 8 e 9 de janeiro de 2016, no campus do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), mais que 30 profetas se reúnem mais uma vez 

para dar seus pareceres sobre a quadra chuvosa. Há quatro anos, a estiagem 

predomina no sertão cearense. 

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Ceará 

(Funceme), se essa situação persistir em 2016, o Estado entrará em um dos ciclos de 

seca mais duradouros desde 1911, completando cinco anos de estiagem severa. 

Os profetas são homens e mulheres detentores de conhecimentos tradicionais, que 

resultam basicamente da observação da natureza, do uso de instrumentos por vezes 

rústicos e de experiências diversas, que os tornam capazes de prever o período das 

chuvas na região. Os profetas, a partir de suas observações empíricas diárias, estudam 

a fauna, a flora e suas relações com a água. Entre as "experiências" observadas pelos 

profetas estão: o juazeiro, a flor do mandacaru, os formigueiros e cupinzeiros, a pedra 

de sal, o vento, a barra da lua, os ramos de árvores, os comportamentos dos animais, a 

casa do João-de-Barro dentre outras. 

A abertura do evento será na sexta-feira (8), na Praça da Gladson Martins, praça da 

cultura ou praça do chalé da pedra, na Fundação Cultural de Quixadá, com uma mostra 

de cantadores, a partir das 19 horas. Já no sábado (9), das 8h às 11h30, no auditório 

Nilo Peçanha, será realizado o XX Encontro dos Profetas da Chuva, contando com a 

presença dos secretários de Estado da Cultura e do Desenvolvimento Agrário do Ceará, 

Guilherme Sampaio e Dedé Teixeira, além do diretor geral do IFCE Quixadá, Hélder 

Caldas e demais autoridades locais. 

À tarde será realizado o I Seminário Tempos de Partilha. As inscrições já estão abertas. 

Os interessados devem enviar por e-mail profetasdachuva2016@gmail.com os seguintes 

dados: nome completo, e-mail e telefone de contato, atuação cultural/profissional. No 

total, são 200 vagas. Vale ressaltar que os participantes receberão certificado. 

A abertura do seminário, às 14 horas, será com o professor do IFCE Quixadá, Aterlane 

Martins, falando sobre os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes 

populares. Em seguida, serão proferidas duas palestras. 



“Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição” será o tema 

abordado pela professora da Faculdade Maurício de Nassau e doutoranda em Psicologia 

pela Universidade de Fortaleza, Carla Renata Braga de Souza. Já Carolina Ruoso, 

doutoranda em História da Arte na Universidade Paris I – Sorbonne (França) e 

Coordenadora de Patrimônio Histórico e Cultural da Secult CE, falará sobre “Políticas 

Públicas de Cultura para o Patrimônio Cultural no Ceará”. Após as palestras, haverá um 

debate e, então, se anunciará a avaliação dos profetas da chuva, encerrando a 

programação. 

O XIX Encontro dos Profetas da Chuva é uma realização do Instituto de Viola e Poesia 

do Sertão Central (CE), com produção do Instituto Assum Preto de Arte, Cultura, 

Cidadania e Meio Ambiente, apoio cultural de Prefeitura Municipal de Quixadá, SEBRAE 

CE, Governo do Estado do Ceará – por meio da Casa Civil, Governo Federal – através do 

Ministério da Cultura e da Funarte, e apoio institucional do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). 

SERVIÇO: XX Encontro Profetas da Chuva / I Seminário Tempos de Partilha 

PROGRAMAÇÃO  

Sexta–feira, 8 de janeiro de 2016 

Fundação Cultural de Quixadá 

19h – Praça da Cultura 

Abertura do XX Encontro dos Profetas da Chuva 

Mostra de Cantadores 

Sábado, 9 de janeiro de 2016 

IFCE campus Quixadá 

8h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga 

Recepção dos participantes/ Credenciamento 

Café da manhã 

9h – Auditório Nilo Peçanha – XX Encontro Profetas da Chuva 

Mesa de Abertura – Srs. João Soares e Helder Cortez – Organizadores do Encontro dos 

Profetas da Chuva; Guilherme Sampaio – Secretário da Cultura do Estado; Dedé 

Teixeira – Secretário de Agricultura; Hélder Caldas – Diretor Geral do IFCE Quixadá. 

9h30 – Fala dos Profetas da Chuva 

11h30 – Encerramento 

12h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga – Almoço compartilhado 

14h – Auditório Nilo Peçanha – Seminário 

Abertura: “Tempos de partilha: os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes 

populares” 

Prof. Aterlane Martins – IFCE/GEPPM/Coordenador do Seminário 

14h15 – Palestras 

Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição 

Doutoranda Carla Renata Braga de Souza (Unifor/Faculdade Maurício de Nassau). 

Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio Cultural no Ceará. 

Carolina Ruoso, Doutoranda em História da Arte – Sorbonne, COPHAC/SECULT CE 

15h15 – Debate: Mediador – Aterlane Martins, IFCE/Pesquisador do GEPPM 

16h30 – Avaliação dos Profetas da Chuva. 

17h30 – Encerramento 

Mais informações 

Tel: (88)99932-6025. Falar com o produtor Adriano Souza. 

E-mail: profetasdachuva2016@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/encontrodosprofetasdachuva 

Mais informações para a imprensa com a assessora Helena Félix (85 99993.4920 

oupontualcomunicacao@gmail.com). 
 

Link: http://lauriberto.blogspot.com.br/2015/12/profetas-da-chuva-2016.html 
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Quixadá será sede do XX Encontro dos Profetas da Chuva 

 
Olha pro céu… 

Vem aí o XX  Encontro dos Profetas da Chuva. Será realizado em  Quixadá (164 km de 

Fortaleza), nos próximos dias 8 e 9 de janeiro, com debates no Campus do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Nesta edição, mais de 30 

profetas darão seu parecer sobre a quadra chuvosa. A abertura ocorrerá às 19 horas, na 

Praça da Cultura. 

Há quatro anos, a estiagem predomina no sertão cearense e, de acordo com a Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do Ceará (Funceme), se essa situação 

persistir em 2016, o estado entrará em um dos ciclos de seca mais duradouros desde 

1911, completando cinco anos de estiagem severa. 

Os profetas são homens e mulheres detentores de conhecimentos tradicionais, que 

resultam basicamente da observação da natureza, do uso de instrumentos por vezes 

rústicos e de experiências diversas, que os tornam capazes de prever o período das 

chuvas na região. Os profetas, a partir de suas observações empíricas diárias, estudam a 

fauna, a flora e suas relações com a água. 

Entre as “experiências” observadas pelos profetas estão: o juazeiro, a flor do 

mandacaru, os formigueiros e cupinzeiros, a pedra de sal, o vento, a barra da lua, os 

ramos de árvores, os comportamentos dos animais, a casa do João-de-Barro dentre 

outras. 

PROGRAMAÇÃO 

Sexta–feira, 8 de janeiro de 2016 
 Fundação Cultural de Quixadá 
19h – Praça da Cultura 
Abertura do XX Encontro dos Profetas da Chuva 
Mostra de Cantadores 
 
Sábado, 9 de janeiro de 2016 
IFCE campus Quixadá 
8h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga 
Recepção dos participantes/ Credenciamento 
Café da manhã 
9h – Auditório Nilo Peçanha – XX Encontro Profetas da Chuva 



Mesa de Abertura – Srs. João Soares e Helder Cortez – Organizadores do Encontro dos 

Profetas da Chuva; Guilherme Sampaio – Secretário da Cultura do Estado; Dedé 

Teixeira – Secretário de Agricultura; Hélder Caldas – Diretor Geral do IFCE Quixadá. 
9h30 – Fala dos Profetas da Chuva 
11h30 – Encerramento 
12h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga – Almoço compartilhado 
14h – Auditório Nilo Peçanha – Seminário 
Abertura: “Tempos de partilha: os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes 

populares” 
Prof. Aterlane Martins – IFCE/GEPPM/Coordenador do Seminário 
14h15 – Palestras 
Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição 
Profa. Doutoranda Carla Renata Braga de Souza (Unifor) Faculdade Maurício de 

Nassau. 
Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio Cultural no Ceará. 
Carolina Ruoso, Doutoranda em História da Arte – Sorbonne, COPHAC/SECULT CE 
15h15 – Debate: Mediador – Prof. Aterlane Martins, IFCE/Pesquisador do GEPPM 
16h30 – Avaliação dos Profetas da Chuva. 
17h30 – Encerramento 
 
SERVIÇO 

* Mais informações - (88) 99932-6025. 

 

Link: http://sobralemrevista.blogspot.com.br/2015/12/quixada-sera-sede-do-xx-encontro-dos.html 
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Encontro dos Profetas da Chuva acontece dia 9 de janeiro 
Acontece dia 9 de janeiro, mais um Encontro dos Profetas da Chuva, que reúne mais de 30 

profetas de todo o estado. 

31 de dezembro de 2015 às 10:13 

 

Os profetas da chuva são homens e mulheres da zona rural da Região Nordeste do 
Brasil que elaboram previsões de tempo e de clima a partir de observações das 
mudanças do ecossistema, da atmosfera, de posição e visibilidade de corpos celestes, 
dentre outros métodos tradicionais de previsão. Alguns profetas baseiam-se em sonhos 
e até mesmo em rituais religiosos que misturam crenças indígenas e outras formas de 
conhecimento. As previsões são, em geral, produzidas antes e durante estação 
chuvosa, que ocorre em diferentes momentos para cada região do sertão semiárido. 

A previsão do clima é atividade enraizada na cultura cearense e de outros estados do 
Nordeste. Na cidade de Quixadá, na região do Sertão Central do Ceará, ocorre, desde 
1997, o Encontro Anual dos Profetas Populares do Sertão Central. O evento acontece a 
cada segundo sábado de janeiro, data transformada em Dia dos Profetas da Chuva 
pelas autoridades locais. 

No evento, vão discutir as previsões e chegar a um consenso sobre o período chuvoso 
no Ceará em 2016. 

 

Link: http://tvj1.com.br/regional/noticias/encontro-dos-profetas-da-chuva-acontece-dia-9-de-janeiro.html 
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XX Encontro dos Profetas da Chuva acontecerá 

dias 08 e 09 de Janeiro em Quixadá. 
 

 

 

O município de Quixadá sediará nos dias 08 e 09 de Janeiro de 2016 o XX Encontro dos Profetas da 

Chuva, com debates que serão realizados no Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE). Nesta edição, mais de 30 profetas darão seu parecer sobre a quadra 

chuvosa. A abertura ocorrerá às 19 horas, na Praça da Cultura. O evento contará mais uma vez com 

total apoio da Prefeitura Municipal de Quixadá. 

Os profetas são homens e mulheres detentores de conhecimentos tradicionais, que resultam 

basicamente da observação da natureza, do uso de instrumentos por vezes rústicos e de experiências 

diversas, que os tornam capazes de prever o período das chuvas na região. Os profetas, a partir de 

suas observações empíricas diárias, estudam a fauna, a flora e suas relações com a água. 

Entre as “experiências” observadas pelos profetas estão: o juazeiro, a flor do mandacaru, os 

formigueiros e cupinzeiros, a pedra de sal, o vento, a barra da lua, os ramos de árvores, os 

comportamentos dos animais, a casa do João-de-Barro dentre outras. 

Confira a Programação Completa do Evento.  

 

 Link: http://quixada.ce.gov.br/?p=6438 
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Encontro dos Profetas da Chuva chega à 20ª edição 

O Encontro dos Profetas da Chuva, realizado anualmente em Quixadá, cidade localizada a cerca de 

160 quilômetros de Fortaleza, chega à sua 20ª edição. Nos dias 8 e 9 de janeiro, no campus do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), mais que 30 profetas se 

reúnem mais uma vez para dar seus pareceres sobre a quadra chuvosa. Há quatro anos, a estiagem 

predomina no sertão cearense. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

do Ceará (Funceme), se essa situação persistir em 2016, o estado entrará em um dos ciclos de seca 

mais duradouros desde 1911, completando cinco anos de estiagem severa. 

Os profetas são homens e mulheres detentores de conhecimentos tradicionais, que resultam 

basicamente da observação da natureza, do uso de instrumentos por vezes rústicos e de experiências 

diversas, que os tornam capazes de prever o período das chuvas na região. Os profetas, a partir de 

suas observações empíricas diárias, estudam a fauna, a flora e suas relações com a água. Entre as 

“experiências” observadas pelos profetas, estão o juazeiro, a flor do mandacaru, os formigueiros e 

cupinzeiros, a pedra de sal, o vento, a barra da lua, os ramos de árvores, os comportamentos dos 

animais, a casa do João-de-Barro dentre outras. 

 

A abertura do evento será na sexta-feira, 8, na Praça da Gladson Martins, praça da cultura ou praça do 

chalé da pedra, na Fundação Cultural de Quixadá, com uma mostra de cantadores, a partir das 19h. Já no 

sábado, 9, das 8h às 11h30, no Auditório Nilo Peçanha, será realizado o XX Encontro dos Profetas da 

Chuva, contando com a presença dos secretários de Estado da Cultura e do Desenvolvimento Agrário do 

Ceará, Guilherme Sampaio e Dedé Teixeira, além do diretor geral do IFCE Quixadá, Hélder Caldas e 

demais autoridades locais. 

Inscrições 

À tarde será realizado o I Seminário Tempos de Partilha. As inscrições já estão abertas. Os interessados 

devem enviar por e-mail profetasdachuva2016@gmail.com os seguintes dados: nome completo, e-mail e 



telefone de contato, atuação cultural/profissional. No total, são 200 vagas. Vale ressaltar que os 

participantes receberão certificado. 

A abertura do seminário, às 14h, será com o professor do IFCE Quixadá, Aterlane Martins, falando sobre 

os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes populares. Em seguida, serão proferidas duas 

palestras. 

“Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição” será o tema abordado pela 

professora da Faculdade Maurício de Nassau e doutoranda em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, 

Carla Renata Braga de Souza. Já Carolina Ruoso, doutoranda em História da Arte na Universidade Paris I 

– Sorbonne (França) e Coordenadora de Patrimônio Histórico e Cultural da Secult CE, falará sobre 

“Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio Cultural no Ceará”. Após as palestras, haverá um debate 

e, então, se anunciará a avaliação dos profetas da chuva, encerrando a programação. 

O XIX Encontro dos Profetas da Chuva é uma realização do Instituto de Viola e Poesia do Sertão Central 

(CE), com produção do Instituto Assum Preto de Arte, Cultura, Cidadania e Meio Ambiente, apoio 

cultural de Prefeitura Municipal de Quixadá, Sebrae-CE, Governo do Estado do Ceará – por meio da Casa 

Civil, Governo Federal – através do Ministério da Cultura e da Funarte, e apoio institucional do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). 

Previsão da Funceme para chuvas no Ceará em 2016 

Os principais centros de previsão climática em nível global mostram uma grande probabilidade de que 

no início deste ano haja atuação do fenômeno El Niño, que é caracterizado pelo aquecimento anômalo 

das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Ainda é prematuro transformar essa informação 

numa previsão oficial para o próximo período de chuvas no Ceará (fevereiro a maio de 2016), mas a 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos mostra preocupação, sobretudo por estarmos 

vivendo, em 2015, o quarto ano consecutivo de estiagem no Estado. 

“Neste momento, há indicativos de cerca de 80% de chance de atuação do El Niño no ano que vem, e 

esse fenômeno pode prejudicar a quadra chuvosa de 2016”, afirma o meteorologista Raul Fritz, da 

Funceme. Ele informa também que, além das temperaturas do Pacífico, também será analisada a 

dinâmica de temperaturas do Atlântico Tropical, por isso, ainda é cedo para emitir qualquer prognóstico 

sobre a quadra chuvosa do próximo ano no Ceará. 

Segundo dados da Funceme, na maioria dos anos em que há atuação do El Niño, o período de maiores 

precipitações no Ceará é irregular e tende a não atingir a categoria em torno da média climatológica. 

Em 2015, o Ceará, assim como toda a parte norte do Nordeste Brasileiro, sofreu a influência negativa do 

El Niño. Entre fevereiro e maio deste ano, as chuvas ficaram concentradas principalmente na faixa 

litorânea, com índices bastante baixos no Interior. Até o dia 29 deste mês, as chuvas estão 27,5% abaixo 

da média do período no Estado. Além disso, as precipitações desta quadra chuvosa cessaram 

antecipadamente, com o distanciamento da Zona de Convergência Intertropical já no início de maio. 

Um ano de precipitações irregulares como 2015 é bastante negativo em diversos setores, mas o que mais 

preocupa o Governo do Estado é a recarga dos açudes, principalmente por estarmos no quarto ano 

consecutivo de chuvas abaixo da média histórica, persistindo a diminuição do nível dos reservatórios. 

Link: http://www.oestadoce.com.br/ceara/encontro-dos-profetas-da-chuva-chega-a-20a-edicao 



Data Portal/Site/Blog Local 

05.01.16 O Povo Online 
 

Blog Homem Etc 

 

TRADIÇÃO SERTANEJA – ENCONTRO DOS PROFETAS 

DA CHUVA CHEGA À SUA 20ª EDIÇÃO 
 

 

O Sertão é mágico, essa é uma certeza que temos, e a sabedoria do povo nordestino 
é algo de valor imensurável. Esse blog, assim como seus colunistas e editores, tem o 
prazer de anunciar, que nessa sexta, 8 e  sábado, dia 9, acontece o 20º encontro dos 
Profetas da Chuva, em Quixadá, a programação de 2016 inclui mostra de cantadores e 
o I Seminário Tempo de Partilhas, além da anunciação dos profetas sobre a chuva no 
sertão. Vamos torcer para as previsões serem ótimas. 

Os profetas são homens e mulheres detentores de conhecimentos tradicionais, que 
resultam basicamente da observação da natureza, do uso de instrumentos por vezes 
rústicos e de experiências diversas, que os tornam capazes de prever o período das 
chuvas na região. Os profetas, a partir de suas observações empíricas diárias, estudam 
a fauna, a flora e suas relações com a água. Entre as “experiências” observadas pelos 
profetas estão: o juazeiro, a flor do mandacaru, os formigueiros e cupinzeiros, a pedra 
de sal, o vento, a barra da lua, os ramos de árvores, os comportamentos dos animais, 
a casa do João-de-Barro dentre outras. 

O XIX Encontro dos Profetas da Chuva é uma realização do Instituto de Viola e Poesia 
do Sertão Central (CE), com produção do Instituto Assum Preto de Arte, Cultura, 
Cidadania e Meio Ambiente, apoio cultural de Prefeitura Municipal de Quixadá, SEBRAE 
CE, Governo do Estado do Ceará – por meio da Casa Civil, Governo Federal – através 
do Ministério da Cultura e da Funarte, e apoio institucional do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). 

 

Confira a programação: 



Sexta–feira, 8 de janeiro de 2016 

Fundação Cultural de Quixadá 

19h – Praça da Cultura 

Abertura do XX Encontro dos Profetas da Chuva 

Mostra de Cantadores 

  

Sábado, 9 de janeiro de 2016 

IFCE campus Quixadá 

8h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga 

Recepção dos participantes/ Credenciamento 

Café da manhã 

9h – Auditório Nilo Peçanha – XX Encontro Profetas da Chuva 

Mesa de Abertura – Srs. João Soares e Helder Cortez – Organizadores do Encontro dos 
Profetas da Chuva; Guilherme Sampaio – Secretário da Cultura do Estado; Dedé 
Teixeira – Secretário de Agricultura; Hélder Caldas – Diretor Geral do IFCE Quixadá. 

9h30 – Fala dos Profetas da Chuva 

11h30 – Encerramento 

12h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga – Almoço compartilhado 

14h – Auditório Nilo Peçanha – Seminário 

Abertura: “Tempos de partilha: os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes 
populares” 

Prof. Aterlane Martins – IFCE/GEPPM/Coordenador do Seminário 

14h15 – Palestras 

Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição 

Profa. Doutoranda Carla Renata Braga de Souza (Unifor) Faculdade Maurício de 
Nassau. 

Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio Cultural no Ceará. 

Carolina Ruoso, Doutoranda em História da Arte – Sorbonne, COPHAC/SECULT CE 

15h15 – Debate: Mediador – Prof. Aterlane Martins, IFCE/Pesquisador do GEPPM 

16h30 – Avaliação dos Profetas da Chuva. 

17h30 – Encerramento 

 

Link: http://blog.opovo.com.br/homemetc/tradicao-sertaneja-encontro-dos-profetas-da-chuva-

chega-a-sua-20a-edicao/ 
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Tradição: Encontro dos profetas da chuva de 2016 
será realizado no dia 09, no IFCE de Quixadá 
QUA, 06 DE JANEIRO DE 2016 00:11 FONTE: AGÊNCIA DA BOA NOTICIA 

 

 
A abertura do evento será no dia 8 de janeiro, na Praça da Gladson Martins, na Fundação 

Cultural de Quixadá, com uma mostra de cantadores. 

 

O Encontro dos Profetas da Chuva, realizado anualmente em Quixadá, região Central do 
Ceará, chega à sua 20ª edição. Nos dias 08 e 09 de janeiro, no campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), mais que 30 profetas se reúnem mais uma 
vez para dar seus pareceres sobre a quadra chuvosa. Há quatro anos, a estiagem predomina 
no sertão cearense. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos do 
Ceará (Funceme), se essa situação persistir em 2016, o Estado entrará em um dos ciclos de 
seca mais duradouras desde 1911, completando cinco anos de estiagem severa.  

Os profetas são homens e mulheres detentores de conhecimentos tradicionais, que resultam 
basicamente da observação da natureza, do uso de instrumentos por vezes rústicos e de 
experiências diversas, que os tornam capazes de prever o período das chuvas na região. Os 
profetas, a partir de suas observações empíricas diárias, estudam a fauna, a flora e suas 
relações com a água. Entre as "experiências" observadas pelos profetas estão: o juazeiro, a 
flor do mandacaru, os formigueiros e cupinzeiros, a pedra de sal, o vento, a barra da lua, os 
ramos de árvores, os comportamentos dos animais, a casa do João-de-Barro dentre outras. 
 

A abertura do evento será no dia 8 de janeiro, na Praça da Gladson Martins, na Fundação 
Cultural de Quixadá, com uma mostra de cantadores, a partir das 19 horas. Já no sábado, 
(09/01), das 8h às 11h30, no auditório Nilo Peçanha, será realizado o XX Encontro dos 



Profetas da Chuva, contando com a presença dos secretários de Estado da Cultura e do 
Desenvolvimento Agrário do Ceará, Guilherme Sampaio e Dedé Teixeira, além do diretor geral 
do IFCE Quixadá, Hélder Caldas e demais autoridades locais. À tarde será realizado o I 
Seminário Tempos de Partilha. 

As inscrições já estão abertas 

Os interessados devem enviar por e-mail profetasdachuva2016@gmail.com com os seguintes 
dados: nome completo, e-mail e telefone de contato, atuação cultural/profissional. No total, são 
200 vagas. Vale ressaltar que os participantes receberão certificado. 

A abertura do seminário, às 14 horas, será com o professor do IFCE Quixadá, Aterlane Martins, 
falando sobre os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes populares. Em seguida, 
serão proferidas duas palestras. 

“Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição” será o tema 
abordado pela professora da Faculdade Maurício de Nassau e doutoranda em Psicologia pela 
Universidade de Fortaleza, Carla Renata Braga de Souza. Já Carolina Ruoso, doutoranda em 
História da Arte na Universidade Paris I – Sorbonne (França) e Coordenadora de Patrimônio 
Histórico e Cultural da Secult CE, falará sobre “Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio 
Cultural no Ceará”. Após as palestras, haverá um debate e, então, se anunciará a avaliação 
dos profetas da chuva, encerrando a programação. 

O XIX Encontro dos Profetas da Chuva é uma realização do Instituto de Viola e Poesia do 
Sertão Central (CE), com produção do Instituto Assum Preto de Arte, Cultura, Cidadania e Meio 
Ambiente, apoio da Prefeitura Municipal de Quixadá, SEBRAE CE, Governo do Estado do 
Ceará – por meio da Casa Civil, Governo Federal – através do Ministério da Cultura e da 
Funarte, e apoio institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE). 
 
Serviço 

XX Encontro Profetas da Chuva / I Seminário Tempos de Partilha 
PROGRAMAÇÃO 
Sexta–feira, 8 de janeiro de 2016 
Fundação Cultural de Quixadá 
19h – Praça da Cultura 
Abertura do XX Encontro dos Profetas da Chuva 
Mostra de Cantadores 
 
Sábado, 9 de janeiro de 2016 
IFCE campus Quixadá 
8h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga 
Recepção dos participantes/ Credenciamento 
Café da manhã 
9h – Auditório Nilo Peçanha – XX Encontro Profetas da Chuva 
Mesa de Abertura – Srs. João Soares e Helder Cortez – Organizadores do Encontro dos Profetas da 
Chuva; Guilherme Sampaio – Secretário da Cultura do Estado; Dedé Teixeira – Secretário de Agricultura; 
Hélder Caldas – Diretor Geral do IFCE Quixadá. 
9h30 – Fala dos Profetas da Chuva 
11h30 – Encerramento 
12h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga – Almoço compartilhado 
14h – Auditório Nilo Peçanha – Seminário 
Abertura: “Tempos de partilha: os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes populares” 
Prof. Aterlane Martins – IFCE/GEPPM/Coordenador do Seminário 
14h15 – Palestras 
Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição 
Profa. Doutoranda Carla Renata Braga de Souza (Unifor) Faculdade Maurício de Nassau. 
Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio Cultural no Ceará. 
Carolina Ruoso, Doutoranda em História da Arte – Sorbonne, COPHAC/SECULT CE 
15h15 – Debate: Mediador – Prof. Aterlane Martins, IFCE/Pesquisador do GEPPM 
16h30 – Avaliação dos Profetas da Chuva. 
17h30 – Encerramento 

Link: http://revistacentral.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12740:tradicao-

encontro-dos-profetas-da-chuva-de-2016-sera-realizado-no-dia-09-no-ifce-de-quixada-

&catid=119:quixada&Itemid=472 
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Q U A R T A - F E I R A ,  6  D E  J A N E I R O  D E  2 0 1 6  

XX ENCONTRO DOS PROFETAS DA CHUVA: CAMOCIM ESTARÁ 

NOVAMENTE PRESENTE 

 

O segundo sábado de janeiro de 2016 marcará, em Quixadá, o XX Encontro dos Profetas da 

Chuva do Ceará. Neste ano, o encontro será realizado no auditório do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). De acordo com a programação, logo após a 

apresentação das previsões, será realizado um seminário, que terá como título “Tempos de 

partilha: os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes populares”. 

Apesar da expectativa do público sobre as previsões dos cientistas populares sobre as chuvas 

para os próximos meses no Estado, o momento está sendo visto como um evento cultural, de 

exposição de um hábito tradicional dos sertanejos. Observando pássaros, insetos, as árvores a 

até a lua e as estrelas, além de algumas crenças religiosas, eles indicam qual o momento ideal 

para o plantio das lavouras. 

Nos encontros, a maioria leva provas das suas experiências e impressiona os espectadores com 

os seus estudos. Estão sendo aguardados 30 profetas da chuva, a maior parte de Quixadá 

mesmo. Do grupo também participa o pesquisador, e colaborador do Camocim Online, o 

Camocinense Luiz Gonzaga. No ano passado 18 deles apontaram para um inverno tardio, com 

chuvas abaixo da média histórica. E o quadro se confirmou. 

Postado por Tadeu Nogueira às 12:00h 

Com informações do DN 

Link: http://www.camocimonline.com/2016/01/xx-encontro-dos-profetas-da-chuva.html 
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XX Encontro dos profetas da chuva será nos dias 8 e 9 

 

Encontro dos profetas da chuva (Foto: Diário do Nordeste) 

 
O segundo sábado de janeiro de 2016 será uma data muito especial para os profetas da chuva deste 

município, outras cidades e Estados, como são conhecidos esses cientistas populares que, observando a 

natureza, preveem a quadra chuvosa no Ceará. A data marcará o XX Encontro de Profetas da Chuva do 

Ceará, idealizado e realizado pelo comerciante João Soares e pelo engenheiro químico Helder Cortez. 

Neste ano, o Encontro, que chega à sua segunda década, terá uma programação especial. Além do 

Encanta Quixadá, uma mostra de cantoria de viola, abrindo o evento, na noite da sexta-feira, na Praça da 

Cultura, haverá um seminário com rodada de palestras apresentadas por especialistas em cultura e 

história. O simpósio será realizado logo após os profetas da chuva apresentarem os seus prognósticos ao 

público. 

Neste ano, o Encontro será realizado no auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará (IFCE). De acordo com a programação divulgada pelo produtor cultural Adriano Sousa, 

responsável pela elaboração da programação do XX Encontro dos Profetas da Chuva, logo após a 

apresentação das previsões haverá um almoço compartilhado no Espaço de Convivência Luiz Gonzaga, 

será realizado o seminário, que terá como título "Tempos de partilha: os profetas da chuva e a 

patrimonialização dos saberes populares". 

 

Confirmação 

Apesar da expectativa do público sobre as previsões dos cientistas populares sobre as chuvas para os 

próximos meses no Estado, João Soares e Helder Cortez se referem ao momento como um evento 

cultural, de exposição de um hábito tradicional dos sertanejos. Observando pássaros, insetos, as árvores a 

até a lua e as estrelas, além de algumas crenças religiosas, eles indicam qual o momento ideal para o 

plantio das lavouras. 

Nos encontros, a maioria leva provas das suas experiências e impressiona os espectadores com os seus 

estudos. Estão sendo aguardados 30 profetas da chuva, a maior parte de Quixadá mesmo. Do grupo 

também participa o pesquisador Luiz Gonzaga, de Camocim. No ano passado 18 deles apontaram para 

um inverno tardio, com chuvas abaixo da média histórica. E o quadro se confirmou. 

 

Fonte: Diário do Nordeste 

 

Link: http://www.somdaterrafm.com.br/2016/01/xx-encontro-dos-profetas-da-chuva-sera.html 
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Profetas da chuva participam de encontro em Quixadá 

 

 
 

O município de Quixadá sediará nos dias 08 e 09 de Janeiro de 2016 o XX Encontro dos 
Profetas da Chuva, com debates que serão realizados no Campus do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Nesta edição, mais de 30 profetas darão seu 
parecer sobre a quadra chuvosa. A abertura ocorrerá às 19 horas, na Praça da Cultura. O 

evento contará mais uma vez com total apoio da Prefeitura Municipal de Quixadá. 

Os profetas são homens e mulheres detentores de conhecimentos tradicionais, que resultam 

basicamente da observação da natureza, do uso de instrumentos por vezes rústicos e de 

experiências diversas, que os tornam capazes de prever o período das chuvas na região. Os 
profetas, a partir de suas observações empíricas diárias, estudam a fauna, a flora e suas 

relações com a água. 

Entre as “experiências” observadas pelos profetas estão: o juazeiro, a flor do mandacaru, os 

formigueiros e cupinzeiros, a pedra de sal, o vento, a barra da lua, os ramos de árvores, os 

comportamentos dos animais, a casa do João-de-Barro dentre outras. 

Tauá realizou I Encontro dos Profetas Populares 

No último dia 25 de novembro, foi realizado no Auditório do IFCE de Tauá, o I Encontro dos 
Profetas Populares do Sertão dos Inhamuns que reuniu mais de 20 agricultores, dezenas de 

estudantes, técnicos e empresários tauaenses. 

Na ocasião, a maioria fez previsões otimistas quanto ao inverno desse ano no Ceará. 

Clique Aqui e veja a matéria 

Confira a Programação Completa do Evento.  

 
 

Link: http://www.blogdowilrismar.com/materia/profetas-da-chuva-participam-de-encontro-em-quixada 
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Profeta da chuva diz que 'Nordeste terá um 

grande inverno' em 2016 
Quixadá, no sertão cearense, sedia encontro anual dos 'profetas da chuva' 

Previsão é baseada em observações de fenômenos da natureza. 
Elias BrunoDo G1 CE 

 

FACEBOOK  

Erasmo Barreira observa galhos de plantas que podem indicar um bom invern (Foto: Elias Bruno / G1) 

 

"Não tenho medo em dizer que o Nordeste terá um grande inverno em 2016", afirma o 

aposentado Erasmo Barreira, 69 anos, que participa pela 18ª vez do Encontro Anual dos Profetas 

da Chuva neste sábado (9) em Quixadá, a 158 quilômetros de Fortaleza. Na ocasião, sertanejos 

fazem previsões para a quadra chuvosa do Ceará e Nordeste com base em observações da 

natureza. Entre os aspectos analisados, estão a rotina de animais e o desenvolvimento de plantas 

da região. 

 

As previsões de Erasmo representam uma tradição que ele traz dos avós. "É fácil, é só prestar 

atenção na floração de um ano para o outro", explica. As observações do profeta para prever o 

inverno de 2016 são feitas desde julho do ano passado e se intensificam em dezembro, à véspera 

do encontro. 

 



 

Profeta também observa o bagaço da formiga de roça para prever um bom inverno               

(Foto: Elias Bruno / G1) 

Fenômenos observados 

Em entrevista ao G1, Erasmo apresentou duas representações de fatores naturais que aponta 

como determinantes para um bom inverno. "O galho de feijão brabo não perdeu nenhuma flor e 

está bem verdinho. Quando fica assim, é porque está esperando chuva para só depois amadurecer 

e aflorar. Se já tivesse perdido flores em dezembro, é o sinal que seria seco no próximo ano", 

ressalta. 

Outro fenômeno percebido pelo profeta sertanejo é a forma com que as formigas de roça tratam o 

bagaço. "Observei a quantidade de vagem que elas descarregam das casas delas. São folhas de 

capim e de pau que elas gostam de levar para lá. Elas botam fora agora no começo do inverno 

para fazer nova armazenagem. Quando elas vêm muita quantidade, aí é que vai chover mesmo. 

Lá no meu interior, tem uma quantidade suficiente para encher 50 sacolas como a que trouxe", 

completa. 

 

Funceme  

A previsão da chuva feita pelos "profetas" não tem respaldo científico de acordo com a Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O órgão estadual deve divulgar em 

20 de janeiro prognóstico oficial das chuvas no Ceará no ano de 2016. 

Em um prognóstico parcial divulgado pelo órgão em novembro de 2015, a Funceme apontou 

chuvas abaixo da média no estado nos meses de janeiro e fevereiro de 2016. 
 

Link: http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/01/profeta-da-chuva-diz-que-nordeste-tera-um-grande-

inverno-em-2016.html 
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Profetas preveem quadra chuvosa favorável em 2016 

Presentes ao Encontro dos Profetas da Chuva de Quixadá descartaram, neste sábado (9), 

o prolongamento da estiagem por mais um ano 

   19:02 · 09.01.2016 / atualizado às 19:16 por Alex Pimentel 

 

Momento busca a preservação da tradição da sabedoria popular, através da observação da natureza, encontrando 

nos seus sinais o diagnóstico meteorológico para o Ceará ( FOTO: Alex Pimentel ) 

A preocupação com a possibilidade de a estiagem se prolongar por mais um ano no Ceará está 

descartada. Essa é a avaliação dos idealizadores e realizadores do Encontro dos Profetas da 

Chuva de Quixadá, o comerciante João Soares e o engenheiro químico Helder Cortez. Apesar 

de 14 profetas terem se apresentado ao público, dividindo o diagnóstico chuvoso entre regular e 

bom, outros 18 estiveram presentes ao Encontro, e segundo as previsões da maioria 

o "inverno" será favorável. 

João Soares e Helder Cortez se referem ao momento como histórico-cultural, onde buscam a 

preservação da tradição da sabedoria popular, através da ciência de observar a natureza e 

encontrar nos seus sinais o diagnóstico meteorológico para o período chuvoso no Ceará. Manter 

esse costume é necessário para incentivar as novas gerações a se interessarem por esse hábito 

sertanejo, ressaltam. 

Conforme João Soares, presidente do Instituto de Pesquisas, Violas e Poesia Cultural do Sertão 

Central, entidade responsável pela realização do evento, apenas parte dos profetas e uma 

profetisa, Lurdinha Leite, apresentaram suas previsões ao público porque muitos deles, 

assediados pela imprensa de várias regiões do Ceará e até de outros estados, haviam saído para 

reportagens no campo e não tinham retornado até o enceramento das apresentações. 

O aposentado José Célio de Assis, 88 anos, mais velho dos participantes, preferiu não sair do 

espaço de Convivência Luiz Gonzaga, no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE), onde eles se reuniram este ano. Ele confessa ter herdado dos avós 

a habilidade com as experiências do campo. “Eles adivinhavam até de três a quatro dias quando 

ia chover. Hoje, também não faço feio. Para este ano, chove aqui, mas não chove acolá, mas 

pode ter chuva de mais de 400 milímetros”, comentou. 



Participando do Encontro desde a sua segunda edição, viajando de Camocim para Quixadá, o 

oficial aposentado da Marinha Mercante, Luiz Gonzaga, de 63 anos, é o único do grupo a não se 

autoqualificar como profeta da chuva. Como utiliza métodos científicos para realizar suas 

previsões ele se considera um pesquisador. Gonzaga  avalia a temperatura dos oceanos, a 

posição da zona de Convergência Intertropical (ZCI) e os elementos do clima – temperatura, 

umidade, a pressão atmosférica e o vento – no período de janeiro a junho.   

Expectativa para que o El Niño se desfaça 

Demonstrando não se tratar de uma mera adivinhação a sua avaliação é praticamente a mesma 

dos meteorologistas. “Aguardamos com expectativa o El Niño se desfazer até março. Se isso 

não ocorrer, a probabilidade de chuvas nos próximos meses será muito baixa”, explica 

acrescentando que o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), um indutor natural 

oportunista, é o responsável pelas chuvas que estão sendo registradas atualmente no Estado. 

Geralmente só aparecem antes da estação chuvosa no Nordeste brasileiro, completa. 

No ano passado, 26 profetas da chuva participaram do Encontro anual de Quixadá. A maioria, 

17, havia previsto um período regular de chuvas para a agricultura. Eles também apontaram que 

as chuvas ficariam abaixo da média histórica e não seriam suficientes para repor a carga hídrica 

da maioria dos açudes e atualmente, até o início da noite deste sábado, 136 dos 153 monitorados 

estão com menos de 30% de água. Cinco deles estão completamente secos e 48 com menos de 

5%. Os dados são da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).  

 

Profetas preveem quadra chuvosa favorável em 2016 

Previous 

 

 

Link: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/online/profetas-
preveem-quadra-chuvosa-favoravel-em-2016-1.1470493 
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QUIXADÁ 09/01/2016 

Profetas da chuva se reúnem hoje em Quixadá 

Na noite de ontem, um encontro de violeiros na praça central de Quixadá 

recepcionou e deu o tom do 20º Encontro Estadual dos Profetas da Chuva. A 

reunião, que tradicionalmente ocorre no início de cada ano, reúne homens e 

mulheres cuja sabedoria da natureza permite traçar diagnóstico a respeito da 

estação chuvosa vigente. 

 

Helder Cortez, assessor da presidência da Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará (Cagece) e um dos organizadores do encontro, detalhou que o evento 

terá início hoje, às 8h30min, no campus de Quixadá do Instituto Federal do 

Ceará (IFCE). É esperado um público de 600 pessoas. À tarde, haverá 

seminário para discutir avanços conquistados e os próximos passos do grupo. 

Até às 14h55min de ontem, a Fundação Cearense de Recursos Hídricos e 

Meteorologia (Funceme) havia registrado chuvas em 91 municípios dos 184 

que compõem o Estado. A cidade que se destacou pela maior precipitação foi 

Abaiara, com 110 milímetros, seguida de Uruoca (108 mm). Em Fortaleza, o 

céu permaneceu nublado durante grande parte do dia e choveu 8,2 mm. 

Leia também 

Cantoria na praça de Quixadá recepciona convidados para o 20º encontro dos 

profetas da chuva 
 

Link: 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/01/09/noticiasjornalcotidiano,3559070/profetas-

da-chuva-se-reunem-hoje-em-quixada.shtml 
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Cantoria na praça de Quixadá recepciona convidados para 

o 20º encontro dos profetas da chuva 
Helder Cortez, um dos organizadores, detalhou que violeiros vão "narrar a história e o sucesso 

dos profetas" mas que o encontro, de fato, só será iniciado na manhã deste sábado 

Luana Severoluanasevero@opovo.com.br 

 

Na noite desta sexta-feira, 8, um encontro de violeiros na praça central de 

Quixadá recepcionou e deu o tom do 20º Encontro Estadual dos Profetas da 

Chuva. A reunião, que tradicionalmente ocorre no início de cada ano, 

congrega homens e mulheres cuja sabedoria da natureza permite traçar 

diagnóstico a respeito da estação chuvosa vigente. 

 

Helder Cortez, assessor da presidência da Companhia de Água e Esgoto do 

Ceará (Cagece) e um dos organizadores do encontro, detalhou que a cantoria 

vai “narrar a história e o sucesso dos profetas” mas que o encontro, de fato, só 

será iniciado na manhã deste sábado, às 8h30min, no campus de Quixadá do 

Instituto Federal do Ceará (IFCE). Segundo ele, à tarde também haverá 

seminário para discutir avanços conquistados e os próximos passos do grupo. 

 

É esperado, para o encontro, um público de 600 pessoas, de acordo com 

Cortez. Entre os convidados, devem estar presentes representantes da Cagece 

e de órgãos estaduais como a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), 

a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), a 

Secretaria da Cultura (Secult), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (Ematerce), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e outros ligados ao 

tema.  

 

Chuvas 
Até às 14h55min desta sexta-feira, a Fundação Cearense de Recursos Hídricos 

e Meteorologia (Funceme) havia registrado chuvas em 91 municípios dos 184 

que compõem o Estado. A cidade que se destacou pela maior precipitação foi 

Abaiara, com 110 milímetros. Em seguida, Uruoca (108 mm), Lavras da 

Mangabeira (107,9 mm), Jardim (85 mm) e Itarema (79 mm). 
 

Link: http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2016/01/09/noticiafortaleza,3559179/cantoria-na-praca-

de-quixada-recepciona-convidados-para-o-20-encontr.shtml 
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Profetas da chuva usam sinais da 
natureza para fazer previsões no Ceará 

Edwirges Nogueira – Correspondente da Agência Brasil/EBC 

 

 

Otimista, Renato de Souza mostra caule da embiratanha, planta que o ajuda nas previsõesEdwirges 

Nogueira – Correspondente da Agência Brasil/EBC 

  
A natureza deu sinais diferentes para os profetas da chuva, homens e  mulheres do sertão que 

fazem previsões para o período das águas no Ceará, que vai de fevereiro a maio. 

Antônio Lima, de 75 anos, chegou ao 20º Encontro dos Profetas da Chuva, em Quixadá, a 168 

quilômetros da capital, Fortaleza, com uma casinha da maria e do joão-de-barro. "Se tiver inverno, a 

maria-de-barro faz a casa com um material que chuva nenhuma derruba", explica o profeta, 

mostrando a casa que trouxe como exemplo do que descreve. 

Assim como Antônio, Renato Lino de Souza, de 68 anos, está otimista com a quadra chuvosa. Ele 

mostra o caule da embiratanha, uma planta típica do Semiárido que apresenta estrias grossas ao 

longo do seu tronco na época da seca. "Essa planta nasce em solo pedregoso e vive para dar sinal 

de que vai chover. Esses riscos eram bem largos, ela está cicatrizando", descreve. 

Em Quixadá, a manhã deste sábado (9) foi nublada. Antônio olhava para o céu e descrevia as 

nuvens como um véu grosso, trazendo chuva do sul do Ceará para o sertão central. Segundo o 

calendário das chuvas do Ceará, divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos (Funceme), choveu hoje em 96 dos 184 municípios do estado. Para ele e tantos outros dos 



30 profetas reunidos no encontro deste ano, a chuva dos últimos dias mostra que o "inverno" já 

chegou no Ceará. 

No entanto, não é essa a opinião de outros profetas da chuva. João Américo da Costa, de 88 anos , 

mostra num banner fotos de um formigueiro no leito de um rio seco e a pouca floração do juazeiro. 

"Já está com três anos que esse formigueiro aparece na barreira do rio e nunca se acaba. A 

previsão é para um inverno muito fraco." 

Enquanto o profeta Antônio Lima se alegra ao olhar o céu nublado, Paulo Costa de Oliveira, de 70 

anos, enxerga além das nuvens e diz: "não teremos inverno, teremos chuvas isoladas e 

localizadas". Ele conta que observou o céu em setembro, na chamada Vigília de Noé, em que se 

considera a posição dos ventos, dos astros e a corrente de ar. "Este ano, por causa da Zona de 

Convergência Tropical, bolhas de ar quente que ficam no infinito, a frente fria não passa. Quando 

essas bolhas desaparecerem é que vai chover no Nordeste." 

A população do Ceará aguarda uma boa quadra chuvosa há, pelo menos, cinco anos. O ano de 

2015 foi considerado pela Funceme o quarto ano de seca seguida no estado. A fundação ainda não 

apresentou o prognóstico dos meses de fevereiro a maio, mas verificou ainda no ano passado que o 

fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal no Oceano Pacífico Equatorial, poderia 

afetar de forma negativa o regime de chuvas em 2016. 

A agricultura e a pecuária também esperam pelas chuvas. Em Riacho Verde, distrito de Quixadá, a 

chuva de 15 milímetros aferida pela Associação dos Agricultores animou a população. "Tem cantos 

em que a gente já pode até passar o trator para arar a terra", afirma o presidente da associação, 

Francisco Rodrigues. 

José Andrade, secretário da Agricultura de Capistrano, município a 113 de Fortaleza, foi a Quixadá 

em busca de informações dos profetas da chuva para levar à sua região, uma vez que os 

agricultores consideram tais previsões para planejar o plantio. 

 

"Eles acreditam mais nessa experiência que a natureza oferece do que no que os estudos 

meteorológicos apontam, pois cresceram acompanhando as experiências que os pais deles faziam." 

O secretário, porém, diz que fica no meio-termo. "Não é que as experiências dos profetas da chuva 

sejam enganosas, mas, em algumas coisas, a natureza já não responde mais como antigamente. 

Acredito que essa quadra chuvosa não será seca como aponta a Funceme. No entanto, também 

não será um inverno tão grande." 

Edição: Nádia Franco 

 

 

Link: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-01/profetas-da-chuva-usam-sinais-da-

natureza-para-fazer-previsoes-no-ceara 
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Profetas da chuva dizem que a quadra chuvosa será 
favorável em 2016 

 

Os profetas se baseiam nas ações da natureza 

 

A preocupação com a possibilidade de a estiagem se prolongar por mais um ano no Ceará está 
descartada. Essa é a avaliação dos idealizadores e realizadores do Encontro dos Profetas da 
Chuva de Quixadá, o comerciante João Soares e o engenheiro químico Helder Cortez. Apesar 
de 14 profetas terem se apresentado ao público, dividindo o diagnóstico chuvoso entre regular 
e bom, outros 18 estiveram presentes ao Encontro, e segundo as previsões da maioria o 
"inverno" será favorável. 

João Soares e Helder Cortez se referem ao momento como histórico-cultural, onde buscam a 
preservação da tradição da sabedoria popular, através da ciência de observar a natureza e 
encontrar nos seus sinais o diagnóstico meteorológico para o período chuvoso no Ceará. 
Manter esse costume é necessário para incentivar as novas gerações a se interessarem por 
esse hábito sertanejo, ressaltam. 

Conforme João Soares, presidente do Instituto de Pesquisas, Violas e Poesia Cultural do 
Sertão Central, entidade responsável pela realização do evento, apenas parte dos profetas e 
uma profetisa, Lurdinha Leite, apresentaram suas previsões ao público porque muitos deles, 
assediados pela imprensa de várias regiões do Ceará e até de outros estados, haviam saído 
para reportagens no campo e não tinham retornado até o enceramento das apresentações. 

O aposentado José Célio de Assis, 88 anos, mais velho dos participantes, preferiu não sair do 
espaço de Convivência Luiz Gonzaga, no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará (IFCE), onde eles se reuniram este ano. Ele confessa ter herdado dos 
avós a habilidade com as experiências do campo. “Eles adivinhavam até de três a quatro dias 
quando ia chover. Hoje, também não faço feio. Para este ano, chove aqui, mas não chove 
acolá, mas pode ter chuva de mais de 400 milímetros”, comentou. 

Participando do Encontro desde a sua segunda edição, viajando de Camocim para Quixadá, o 
oficial aposentado da Marinha Mercante, Luiz Gonzaga, de 63 anos, é o único do grupo a não 
se auto-qualificar como profeta da chuva. Como utiliza métodos científicos para realizar suas 
previsões ele se considera um pesquisador. Gonzaga  avalia a temperatura dos oceanos, a 
posição da zona de Convergência Intertropical (ZCI) e os elementos do clima – temperatura, 
umidade, a pressão atmosférica e o vento – no período de janeiro a junho. 

 

Link: http://iguatudiario.blogspot.com.br/2016/01/profetas-da-chuva-dizem-que-quadra.html 
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Profeta da chuva diz que 'Nordeste terá 

um grande inverno' em 2016 
 

 

Erasmo Barreira observa galhos de plantas que podem indicar um bom invern (Foto: Elias Bruno / G1) 

Quixadá, no sertão cearense, sedia encontro anual dos 'profetas da chuva' 

Previsão é baseada em observações de fenômenos da natureza.   são José do 
Belmonte,belmonte, tribuna belmontense, 
"Não tenho medo em dizer que o Nordeste terá um grande inverno em 2016", afirma o 
aposentado Erasmo Barreira, 69 anos, que participa pela 18ª vez do Encontro Anual 
dos Profetas da Chuva neste sábado (9) em Quixadá, a 158 quilômetros de Fortaleza. 
Na ocasião, sertanejos fazem previsões para a quadra chuvosa do Ceará e Nordeste 
com base em observações da natureza. Entre os aspectos analisados, estão a rotina 
de animais e o desenvolvimento de plantas da região. 
 
As previsões de Erasmo representam uma tradição que ele traz dos avós. "É fácil, é só 
prestar atenção na floração de um ano para o outro", explica. As observações do 
profeta para prever o inverno de 2016 são feitas desde julho do ano passado e se 
intensificam em dezembro, à véspera do encontro. 
 



 

Profeta também observa o bagaço da formiga de 

roça para prever um bom inverno (Foto: Elias Bruno / G1) 

Fenômenos observados Em entrevista ao G1, Erasmo apresentou duas 
representações de fatores naturais que aponta como determinantes para um bom 
inverno. "O galho de feijão brabo não perdeu nenhuma flor e está bem verdinho. 
Quando fica assim, é porque está esperando chuva para só depois amadurecer e 
aflorar. Se já tivesse perdido flores em dezembro, é o sinal que seria seco no próximo 
ano", ressalta.     

 Outro fenômeno percebido pelo profeta sertanejo é a forma com que as formigas de 
roça tratam o bagaço. "Observei a quantidade de vagem que elas descarregam das 
casas delas. São folhas de capim e de pau que elas gostam de levar para lá. Elas 
botam fora agora no começo do inverno para fazer nova armazenagem. Quando elas 
vêm muita quantidade, aí é que vai chover mesmo. Lá no meu interior, tem uma 
quantidade suficiente para encher 50 sacolas como a que trouxe", completa. 
 
Funceme   são José do Belmonte, belmonte, tribuna belmontense, 
A previsão da chuva feita pelos "profetas" não tem respaldo científico de acordo com a 
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O órgão 
estadual deve divulgar em 20 de janeiro prognóstico oficial das chuvas no Ceará no 
ano de 2016. 
 
Em um prognóstico parcial divulgado pelo órgão em novembro de 2015, a Funceme 

apontou chuvas abaixo da média no estado nos meses de janeiro e fevereiro de 2016. 

José do belmonte, tribuna belmonte, tribuna belmontense,belmonte, 

  

Link: http://www.tribunabelmontense.com.br/2016/01/profeta-da-chuva-diz-que-nordeste-tera.html 
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Quixadá: Profetas da Chuva dizem que 
inverno será bom em 2016 

 

20º Encontro dos Profetas da Chuva em Quixadá,CE. 

Na manhã deste sábado, 09, aconteceu no auditório do Instituto Federal do 
Ceará, em Quixadá, o 20º Encontro dos Profetas da Chuva. Trinta e dois 
profetas – dentre eles apenas uma mulher -, reuniram evidências baseadas na 
observação da natureza, tais como o comportamento das plantas, dos animais 
e da própria terra, para chegar a conclusões sobre o inverno em 2016. Para a 
grande maioria, o inverno será bom. 

 

Literatura de cordel no Encontro dos Profetas em Quixadá. 

Participaram da mesa de abertura do evento os Srs. João Soares e Helder 
Cortez(Organizadores do Encontro dos Profetas da Chuva); Guilherme 



Sampaio (Secretário da Cultura do Estado); Dedé Teixeira (Secretário de 
Agricultura); e Hélder Caldas (Diretor Geral do IFCE Quixadá). 

Além das palestras com as previsões, uma mesa ampla com cordéis e outros 
tipos de manifestações culturais estava à disposição dos visitantes. 

É importante ressaltar que a previsão da chuva feita pelos “profetas” não tem 
respaldo científico de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e 
Recursos Hídricos (Funceme). O órgão estadual deve divulgar apenas em 20 
de janeiro o prognóstico oficial das chuvas no Ceará no ano de 2016. 

No vídeo a segui, Helder Cortez faz um balanço do evento e das previsões 
dadas pelos profetas:  

 

 

Link: http://www.monolitospost.com/2016/01/09/quixada-profetas-da-chuva-dizem-que-inverno-sera-

bom-em-2016/ 
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Em Quixadá, profetas da chuva dizem que inverno será 
bom em 2016 

 

 

Na manhã deste sábado, 09, aconteceu no auditório do Instituto Federal do Ceará, em 

Quixadá, o 20º Encontro dos Profetas da Chuva. Trinta e dois profetas – dentre eles apenas 

uma mulher -, reuniram evidências baseadas na observação da natureza, tais como o 

comportamento das plantas, dos animais e da própria terra, para chegar a conclusões sobre o 

inverno em 2016. Para a grande maioria, o inverno será bom. 

Participaram da mesa de abertura do evento os Srs. João Soares e Helder 

Cortez(Organizadores do Encontro dos Profetas da Chuva); Guilherme Sampaio (Secretário da 

Cultura do Estado); Dedé Teixeira (Secretário de Agricultura); e Hélder Caldas (Diretor Geral do 

IFCE Quixadá). 

Além das palestras com as previsões, uma mesa ampla com cordéis e outros tipos de 

manifestações culturais estava à disposição dos visitantes. 

É importante ressaltar que a previsão da chuva feita pelos “profetas” não tem respaldo 

científico de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(Funceme). O órgão estadual deve divulgar apenas em 20 de janeiro o prognóstico oficial das 

chuvas no Ceará no ano de 2016. 

 

Fonte: MonólitosPOST 

Link: http://hidro24horas.blogspot.com.br/2016/01/em-quixada-profetas-da-chuva-dizem-

que.html#.VtSwQPkrLIU 
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Profetas da chuva participam de encontro em 
Quixadá. 
 

 

 

O município de Quixadá sediará nos dias 08 e 09 de Janeiro de 2016 o XX Encontro dos 

Profetas da Chuva, com debates que serão realizados no Campus do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Nesta edição, mais de 30 profetas darão 

seu parecer sobre a quadra chuvosa. A abertura ocorrerá às 19 horas, na Praça da Cultura. 

O evento contará mais uma vez com total apoio da Prefeitura Municipal de Quixadá. 

Os profetas são homens e mulheres detentores de conhecimentos tradicionais, que resultam 

basicamente da observação da natureza, do uso de instrumentos por vezes rústicos e de 

experiências diversas, que os tornam capazes de prever o período das chuvas na região. Os 

profetas, a partir de suas observações empíricas diárias, estudam a fauna, a flora e suas 

relações com a água. 

Entre as “experiências” observadas pelos profetas estão: o juazeiro, a flor do mandacaru, 

os formigueiros e cupinzeiros, a pedra de sal, o vento, a barra da lua, os ramos de árvores, 

os comportamentos dos animais, a casa do João-de-Barro dentre outras. 

Tauá realizou I Encontro dos Profetas Populares. 

No último dia 25 de novembro, foi realizado no Auditório do IFCE de Tauá, o I Encontro dos 

Profetas Populares do Sertão dos Inhamuns que reuniu mais de 20 agricultores, dezenas de 

estudantes, técnicos e empresários tauaenses. 

Na ocasião, a maioria fez previsões otimistas quanto ao inverno desse ano no Ceará. 

(DO BLOG DO WILRISMAR HOLANDA). 

Link: http://www.fabriciomoreira.com/2016/01/profetas-da-chuva-participam-de.html 
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Profetas da chuva acreditam em boas chuvas para os 

próximos meses 
Segundo o calendário das chuvas do Ceará, divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(Funceme), choveu neste sábado (9) em 96 dos 184 municípios do Estado 

 
Otimista, Renato de Souza mostra caule da embiratanha, planta que o ajuda nas previsões (Foto: Agência Brasil) 

 

Neste sábado (9) aconteceu o 20º Encontro dos Profetas das Chuvas, em Quixadá, a 168 km da 

Capital, e, para muitos deles, a crença é de que os próximos meses sejam de boas chuvas no Ceará. 

Os profetas analisam o clima com base em sinais que a natureza dá, como fez Antônio Lima, de 75 

anos, que chegou ao encontro com uma casinha da maria e do joão-de-barro. 

 "Se tiver inverno, a maria-de-barro faz a casa com um material que chuva nenhuma derruba", 

explica o profeta, mostrando a casa que trouxe como exemplo do que descreve. 

Assim como Antônio, Renato Lino de Souza, de 68 anos, está otimista com a quadra chuvosa. Ele 

mostra o caule da embiratanha, uma planta típica do Semiárido que apresenta estrias grossas ao 

longo do seu tronco na época da seca. "Essa planta nasce em solo pedregoso e vive para dar sinal de 

que vai chover. Esses riscos eram bem largos, ela está cicatrizando", descreve. 

 Em Quixadá, a manhã deste sábado (9) foi nublada. Antônio olhava para o céu e descrevia as 

nuvens como um véu grosso, trazendo chuva do sul do Ceará para o Sertão Central. Segundo o 

calendário das chuvas do Ceará, divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos (Funceme), choveu neste sábado (9) em 96 dos 184 municípios do Estado. Para ele e tantos 

outros dos 30 profetas reunidos no encontro deste ano, a chuva dos últimos dias mostra que o 

"inverno" já chegou no Ceará. 

 No entanto, não é essa a opinião de João Américo da Costa, de 88 anos, que mostra num banner 

fotos de um formigueiro no leito de um rio seco e a pouca floração do juazeiro. "Já está com três 

anos que esse formigueiro aparece na barreira do rio e nunca se acaba. A previsão é para um inverno 

muito fraco." 

 Enquanto o profeta Antônio Lima se alegra ao olhar o céu nublado, Paulo Costa de Oliveira, de 70 

anos, enxerga além das nuvens e diz: "não teremos inverno, teremos chuvas isoladas e localizadas". 

Ele conta que observou o céu em setembro, na chamada Vigília de Noé, em que se considera a 

posição dos ventos, dos astros e a corrente de ar. "Este ano, por causa da Zona de Convergência 

Tropical, bolhas de ar quente que ficam no infinito, a frente fria não passa. Quando essas bolhas 

desaparecerem é que vai chover no Nordeste." 



 A população do Ceará aguarda uma boa quadra chuvosa há, pelo menos, cinco anos. O ano de 2015 

foi considerado pela Funceme o quarto ano de seca seguida no Estado. A fundação ainda não 

apresentou o prognóstico dos meses de fevereiro a maio, mas verificou ainda no ano passado que o 

fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal no Oceano Pacífico Equatorial, poderia 

afetar de forma negativa o regime de chuvas em 2016. 

 A agricultura e a pecuária também esperam pelas chuvas. Em Riacho Verde, distrito de Quixadá, a 

chuva de 15 milímetros aferida pela Associação dos Agricultores animou a população. "Tem cantos 

em que a gente já pode até passar o trator para arar a terra", afirma o presidente da associação, 

Francisco Rodrigues. 

 José Andrade, secretário da Agricultura de Capistrano, município a 113 de Fortaleza, foi a Quixadá 

em busca de informações dos profetas da chuva para levar à sua região, uma vez que os agricultores 

consideram tais previsões para planejar o plantio. 

 "Eles acreditam mais nessa experiência que a natureza oferece do que no que os estudos 

meteorológicos apontam, pois cresceram acompanhando as experiências que os pais deles faziam." 

O secretário, porém, diz que fica no meio-termo. "Não é que as experiências dos profetas da chuva 

sejam enganosas, mas, em algumas coisas, a natureza já não responde mais como antigamente. 

Acredito que essa quadra chuvosa não será seca como aponta a Funceme. No entanto, também não 

será um inverno tão grande." 

Link: http://tvdiario.verdesmares.com.br/noticias/regional/profetas-da-chuva-acreditam-em-

boas-chuvas-para-os-proximos-meses-1.1470515 
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CHOVE EM QUIXADÁ, ÀS VÉSPERAS DO ENCONTRO DOS 

PROFETAS DA CHUVA, E POPULAÇÃO COMEMORA 

 

A abertura do XX Encontro dos Profetas da Chuva será nesta sexta-feira, 08, nas Fundação Cultural de Quixadá, 

19h, com cantadores de viola 

A atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis – sistema meteorológico comum durante a 

pré-estação chuvosa no Ceará – foi responsável pelo registro de precipitações em 91 municípios 

do Estado. Na região Central as chuvas iniciaram desde ontem, 07, e se prolongam em algumas 

cidades. 

Em Quixadá, a chuva começou por volta das 11 horas para a alegria da população, nas redes 

sociais a comemoração era visível. A região Central passa por uma prolongada estiagem. Com 

essas primeiras precipitações a vegetação tende a ficar verdinha nos próximos dias. 

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme), apesar de trazer alívio para o 

calor excessivo deste verão, as precipitações não têm relação com a qualidade da quadra 

chuvosa, entre fevereiro e maio, já que nesse período o sistema que atua é a Zona de 

Convergência Intertropical. A previsão climática para a quadra chuvosa de 2016 somente será 

divulgada pela Funceme no dia 20 de janeiro. 

A Funceme acusou as maiores precipitações no estado: Abaiara (Posto: Abaiara) : 110.0 mm; 

Lavras Da Mangabeira (Posto: Lavras Da Mangabeira) : 107.9 mm; Jardim (Posto: Jardim) : 

85.0 mm; Itarema (Posto: Carvoeiro) : 79.0 mm; Lavras da Mangabeira (Posto: Quitaius) : 74.0 

mm;Missão Velha (Posto: Jamacaru) : 68.0 mm;  Trairi (Posto: Fazenda Lages) : 65.0 mm; 

Milagres (Posto: Milagres) : 62.0 mm; Brejo Santo (Posto: Poco Do Pau) : 60.0 mm; 

Barroquinha (Posto: Barroquinha) : 60.0 mm 

 

Encontro dos profetas da chuva 

Neste sábado, 09, no auditório do IFCE de Quixadá, os famosos profetas das chuvas farão mais 

um encontro para informarem as suas previsões sobre a estação chuvosa na região. Muitos 

ficam de olho nos diagnósticos desses homens sertanejos. 

 



Serviço 

XX Encontro Profetas da Chuva / I Seminário Tempos de Partilha 

PROGRAMAÇÃO 

Sexta–feira, 8 de janeiro de 2016 

Fundação Cultural de Quixadá 

19h – Praça da Cultura 

Abertura do XX Encontro dos Profetas da Chuva 

Mostra de Cantadores 

 

Sábado, 9 de janeiro de 2016 

IFCE campus Quixadá 

8h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga 

Recepção dos participantes/ Credenciamento 

Café da manhã 

9h – Auditório Nilo Peçanha – XX Encontro Profetas da Chuva 

Mesa de Abertura – Srs. João Soares e Helder Cortez – Organizadores do Encontro dos Profetas da 

Chuva; Guilherme Sampaio – Secretário da Cultura do Estado; Dedé Teixeira – Secretário de Agricultura; 

Hélder Caldas – Diretor Geral do IFCE Quixadá. 

9h30 – Fala dos Profetas da Chuva 

11h30 – Encerramento 

12h – Espaço de Convivência Luiz Gonzaga – Almoço compartilhado 

14h – Auditório Nilo Peçanha – Seminário 

Abertura: “Tempos de partilha: os profetas da chuva e a patrimonialização dos saberes populares” 

Prof. Aterlane Martins – IFCE/GEPPM/Coordenador do Seminário 

14h15 – Palestras 

Profetas da Chuva: a circulação de discursos na invenção de uma tradição 

Profa. Doutoranda Carla Renata Braga de Souza (Unifor) Faculdade Maurício de Nassau. 

Políticas Públicas de Cultura para o Patrimônio Cultural no Ceará. 

Carolina Ruoso, Doutoranda em História da Arte – Sorbonne, COPHAC/SECULT CE 

15h15 – Debate: Mediador – Prof. Aterlane Martins, IFCE/Pesquisador do GEPPM 

16h30 – Avaliação dos Profetas da Chuva. 

17h30 – Encerramento 

Revista Central 

Link: http://limoeiroplantaopolicial.blogspot.com.br/2016/01/chove-em-quixada-as-

vesperas-do.html 
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Link: http://g1.globo.com/ceara/cetv-2dicao/videos/v/profetas-da-chuva-alternam-

otimismo-e-cautela-para-quadra-chuvosa-de-2016-no-ceara/4728732/ 
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PROFETAS da CHUVA > As previsões 
revelam bom inverno em 2016. 

 
Cleumio Pinto (88) 9686-6694 TIM  
Radialista  
cleumiopinto@sertaoalerta.com.br  
pintonews.blogspot.com 
 

 
 
Quixadá 
A ansiedade quanto as previsões dos "Profetas da Chuva", que há vinte anos concentra cada 
vez mais experiências de ler o tempo, os astros, os animais, a natureza para saber se a tão 
sonhada chuva vem para o castigado sertão cearense. 
A "Terra de Monólitos" mantém a tradição de reunir em um encontro anual as experiências para 
que o homem do campo possa iniciar o plantio e torcer para que estes conhecimentos sejam 
reais. Este ano contou com 32 experiências incluindo profetas de outras cidades. 
 

 
Este ano a Parceria do Instituto Viola que promove o evento com o Instituto Federal do Ceará 
proporcionou uma estrutura mais acolhedora e sem sair das proximidades do maior cartão 
postal do Sertão Central O Açude Cedro. O evento contou ainda com presença dos secretários 
de Estado; Dedé Teixeira da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Inácio Arruda da 



Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Osmar Baquit da Secretaria da 
Agricultura, Pesca e Aquicultura e  o Secretário de Cultura Guilherme Sampaio. 
 

 
 
Dedé Teixeira da SDA, afirmou a nossa reportagem que vai com a experiência de Quixadá 
propor que seja realizada o encontro Nordestino dos Profetas da Chuva, ainda afirmou que a 
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos anuncia na próxima segunda feira 
11, as previsões de chuvas para o Ceará. 
 

 
 
Ainda presente os Secretários Municipais, Fabiano Barbosa, Secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, Marcio Aurélio Presidente da Fundação Cultural de Quixadá que 
representou o prefeito João Hudson que se encontrava viajando, vereadores de Quixadá e 
região, prefeitos, Leonildo Farias, Superintendente da FUNASA, a imprensa e o público que 
participou da grande festa cultural e popular de Quixadá. 
  

 



No evento a parte cultural com a apresentação do Couver  de Zé Ramalho o agricultor 
quixadaense Walter Ramalho, um dos que sofre com a falta de chuva, tem seu roçado e sua 
vida no campo, mora na localidade de PauD'arco no distrito de Riacho Verde onde com a 
família depende da terra. Em ter nascido com a aparência do cantor Zé Ramalho e ainda ter a 
voz idêntica passou a usar este dom para complementar a renda e passou a fazer 
apresentações e neste encontro de nordestinos faz seu show e este ano lançou a música de 
sua autoria "O Fantasma da Seca".     
  
AS PREVISÕES: 
  

 
Francisco Brasilino de Choro, afirmou que sua experiência revelou um inverno acima do regular 
e que será melhor que o do ano passado. "Através da atmosfera que agente percebe, ao olhar 
na estrada e ver que treme e ainda as águas que não subiram, e ainda as pedras que não 
soaram mostrando mais chuva,  são algumas das experiências que todos os anos eu sei se vai 
chover ou não." Afirmou Francisco.    
 

 
Francisco Leite do distrito de Pote Seco em Quixadá, conhecido como Chico Leite, suas 
experiências são a Semana Santa, os planetas e ainda Pedras de Sal. "Eu presto atenção na 
Semana Santa foi os primeiros meses de chuvas, menos chuvas e mais sol, a partir da 
segunda semana de maio é o contrario menos sol e mais chuvas". Esta é o diagnóstico de 
Chico Leite 
 

 
Outro que mostrou suas experiências foi o Sr. José Felipe dos Santos, o Jacaré, que tem como 
base para saber se vai ter inverno são as arvores nativas e ainda a barra da lua. "Melhor que 
2015, na minha região no de 2014 choveu 661mm, já em 2015 só 281mm, estou esperando 
neste que é mais favorável a partir de Abril, as barras do natal  foram muito boas e apresentou 
um inverno melhor com mais chuvas nos mês de Abril e Maio." Jacaré afirmou animado. 
 

 
 



No distrito de Tapuiara onde passa o Rio Pedras Branca  que abastece a cidade tem o profeta 
Renato de Lima de Sousa, popularmente conhecido  em Quixadá como Renato do Tapuiara 
que tem como fonte de informação as arvores nativas. "Faço as experiências faço com muito 
cuidado para não errar e as datas comemorativas vem nos mostrando que o inverno vai ser 
muito melhor já que em 2015 foi só enganação."   
 

 
Antonio Lima, agricultor do distrito de Custódio  e um dos profetas que participou dos 20 
encontros, um dos agricultores que trouxe suas experiências do campo para mostrar aos 
estudiosos e curiosos como será o inverno no Ceará neste ano de 2016. "Fiz as minhas 
experiências no meu sertão a minha previsão é a natureza e os nossos animais, quem são 
esses animais? São os Enxui, o Cupim, a Cuan, o Sapo, a Abelha, o João de Barro, e eu faço 
esta experiência desde os meus oito anos, saia com minha mãe pelo os matos olhando os 
enxui, os cupins e as Casas do João de Barro." Antônio Lima afirma que este ano o inverno vai 
ser bom, muito melhor que o de 2015.    
 
Sugestão de Reportagens: 88 968 6 6694 Tim – 88 8849 5444 OI – 88 9233 8777 Claro. 
O Sertão Alerta é o seu portal do Sertão Central. Inclua entre os seus links favoritos. VCno 
whatsapp 88 9 9686 6694 
 

sertaoalerta.com@gmail.com/cleumiopinto@gmail.com 

  
Link: http://www.sertaoalerta.com.br/index.php/noticias-quixada/6047-profetas-da-chuva-as-previsoes-
revelam-bom-inverno-em-2016 
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10.01.16 Riachuelo em ação - 
 

Profeta da chuva diz que 'Nordeste terá um 

grande inverno' 
POSTADO POR ADRIANA NASCIMENTO ÁS 22:36 6 

 

A natureza deu sinais diferentes para os profetas da chuva, homens e mulheres do sertão que 

fazem previsões para o período das águas no Ceará, que vai de fevereiro a maio. Antônio 

Lima, de 75 anos, chegou ao 20º Encontro dos Profetas da Chuva, em Quixadá. a 168 

quilômetros da capital, Fortaleza, com uma casinha da maria e do joão-de-barro. "Se tiver 

inverno, a maria-de-barro faz a casa com um material que chuva nenhuma derruba", explica o 

profeta, mostrando a casa que trouxe como exemplo do que descreve. Assim como Antônio, 

Renato Lino de Souza, de 68 anos, está otimista com a quadra chuvosa. Ele mostra o caule da 

embiratanha, uma planta típica do Semiárido que apresenta estrias grossas ao longo do seu 

tronco na época da seca. "Essa planta nasce em solo pedregoso e vive para dar sinal de que 

vai chover. Esses riscos eram bem largos, ela está cicatrizando", descreve. No entanto, não é 

essa a opinião de outros profetas da chuva. João Américo da Costa, de 88 anos, mostra num 

banner fotos de um formigueiro no leito de um rio seco e a pouca floração do juazeiro. "Já 

está com três anos que esse formigueiro aparece na barreira do rio e nunca se acaba. A 

previsão é para um inverno muito fraco." Enquanto o profeta Antônio Lima se alegra ao olhar 

o céu nublado, Paulo Costa de Oliveira, de 70 anos, enxerga além das nuvens e diz: "não 

teremos inverno, teremos chuvas isoladas e localizadas". Ele conta que observou o céu em 

setembro, na chamada Vigília de Noé, em que se considera a posição dos ventos, dos astros e 

a corrente de ar. "Este ano, por causa da Zona de Convergência Tropical, bolhas de ar quente 

que ficam no infinito, a frente fria não passa. Quando essas bolhas desaparecerem é que vai 

chover no Nordeste." *Por Agência Brasil 

Link: http://wwwriachueloemacao.blogspot.com.br/2016/01/profeta-da-chuva-diz-que-nordeste-

tera.html 
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10.01.16 Emoções – A Revista do 
Sertão Central 

- 

 

 

 

 

Vídeo 

Link: http://www.revistaemocoes.com.br/quixada/item/240-xx-encontro-dos-profetas-da-

chuva-de-2016.html 
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10.01.16 De Olho no Tempo - 

“Profetas da chuva”, respeitados no Nordeste, 

indicam boa estação chuvosa para 2016 

 “Profetas da chuva”, respeitados no Nordeste, indicam boa estação chuvosa para 2016 

A natureza deu sinais diferentes para os profetas da chuva, homens e mulheres do sertão que 

fazem previsões para o período das águas no Ceará, que vai de fevereiro a maio. 

Antônio Lima, de 75 anos, chegou ao 20º Encontro dos Profetas da Chuva, em Quixadá. a 168 

quilômetros da capital, Fortaleza, com uma casinha da maria e do joão-de-barro. "Se tiver 

inverno, a maria-de-barro faz a casa com um material que chuva nenhuma derruba", explica o 

profeta, mostrando a casa que trouxe como exemplo do que descreve. 

Assim como Antônio, Renato Lino de Souza, de 68 anos, está otimista com a quadra chuvosa. 

Ele mostra o caule da embiratanha, uma planta típica do Semiárido que apresenta estrias grossas 

ao longo do seu tronco na época da seca. "Essa planta nasce em solo pedregoso e vive para dar 

sinal de que vai chover. Esses riscos eram bem largos, ela está cicatrizando", descreve. 

Em Quixadá, a manhã deste sábado (9) foi nublada. Antônio olhava para o céu e descrevia as 

nuvens como um véu grosso, trazendo chuva do sul do Ceará para o sertão central. Segundo o 

calendário das chuvas do Ceará, divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos (Funceme), choveu hoje em 96 dos 184 municípios do estado. Para ele e tantos outros 

dos 32 profetas reunidos no encontro deste ano, a chuva dos últimos dias mostra que o 

"inverno" já chegou no Ceará. 

No entanto, não é essa a opinião de outros profetas da chuva. João Américo da Costa, de 88 

anos , mostra num banner fotos de um formigueiro no leito de um rio seco e a pouca floração do 

juazeiro. "Já está com três anos que esse formigueiro aparece na barreira do rio e nunca se 

acaba. A previsão é para um inverno muito fraco." 

Enquanto o profeta Antônio Lima se alegra ao olhar o céu nublado, Paulo Costa de Oliveira, de 

70 anos, enxerga além das nuvens e diz: "não teremos inverno, teremos chuvas isoladas e 

localizadas". Ele conta que observou o céu em setembro, na chamada Vigília de Noé, em que se 

considera a posição dos ventos, dos astros e a corrente de ar. "Este ano, por causa da Zona de 

Convergência Tropical, bolhas de ar quente que ficam no infinito, a frente fria não passa. 

Quando essas bolhas desaparecerem é que vai chover no Nordeste." 

 

(Crédito da imagem: Reprodução/Diário do Nordeste) 

(Fonte da informação: Diário do Nordeste) 



O portal De Olho No Tempo Meteorologia não realiza previsão de tempo ou expede aviso 

meteorológico. Para tal conteúdo acesse os órgãos oficiais de meteorologia no 

Brasil, Cptec/Inpe ou Inmet. 

Em situação de risco eminente em sua região contate a Defesa Civil pelo telefone 199. 

© 2000 – 2016. Todos direitos reservados ao portal De Olho No Tempo Meteorologia. 

Todo o material deste site pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou 

redistribuído desde que mantida a fonte De Olho No Tempo Meteorologia. 

Curta os canais do portal De Olho No Tempo Meteorologia 

Facebook: https://www.facebook.com/deolhonotempometeorologia 

Telegram: https://telegram.me/deolhonotempometeorologia 

Twitter: https://twitter.com/deolhonotempo 

Participe de nossos grupos do WhatsApp e envie imagens do tempo de sua cidade para (18) 

99681-1555. 

“O tempo não para. Nós também não”. 

 

Link: http://www.deolhonotempo.com.br/index.php/nacional/4135-profetas-da-chuva-respeitados-no-

nordeste-indicam-boa-estacao-chuvosa-para-2016 
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10.01.16 Globo.com/G1 Ceará Nordeste Rural 

 

 

 

 

Link: http://g1.globo.com/ceara/ne-rural/videos/v/profetas-da-chuva-fazem-previsoes-neste-

domingo-sobre-o-volume-de-chuva-no-ceara/4726407/ 
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10.01.16 Globo.com/G1 Ceará CE TV 

 

 

 

 

 

Link: http://g1.globo.com/ceara/cetv-2dicao/videos/v/profetas-da-chuva-se-reunem-neste-fim-

de-semana-em-quixada-para-pazer-previsoes/3885701/ 
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Link: http://g1.globo.com/ceara/bom-dia-ce/videos/v/profetas-da-chuva-realizam-encontro-

no-municipio-de-quixada/4729781/ 
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11.01.16 Uol Mais - 

 

 

 

 

A Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) deve anunciar no dia 20 de janeiro o 

prognóstico das chuvas no Ceará para este ano. Enquanto ele não vem, fica aquela pergunta: 

será que teremos uma boa quadra chuvosa? Em Quixadá, os profetas da chuva, que observam 

as mudanças na natureza, dizem que 2016 será de muita água. Confira no vídeo.  

 

Veja outros vídeos do Tribuna do Ceará:  

http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/ 

 

Link: http://mais.uol.com.br/view/pj4p9vzv54s1/profetas-da-chuva-garantem-em-2016-vem-

muita-agua-por-ai-04020D193864CCB95326?types=A& 
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Profetas da Chuva divergem sobre inverno de 2016 

 

Imagem Ilustrativa 

No último sábado, 09, ocorreu em Quixadá o 20º encontro dos Profetas da Chuva, realizado este ano 

no campus do Instituto Federal do Ceará(IFCE). 

 

O ano de 2015 foi o quarto ano de estiagem no Estado do Ceará, o qual caminha para um 2016 

incerto. O encontro dos profetas foi marcado por divergências. Ao final das previsões naturais 

apresentadas por eles, o público pôde concluir se tratar de um possível inverno regular. 

 

Antonio Miguel de Queiroz, 86 anos, natural de Quixadá, aposta na posição dos planetas para sua 

previsão deste ano: “Eu estou esperando uns três meses ou mais de chuva. Os planetas ainda estão 

para o sul. Por que tem chuva pro Cariri? Porque os planetas ainda estão chamando pro sul, quando 

eles chamarem para cá, vai melhorar para nós, se Deus quiser”. 

 

O agricultor Antônio Lima, 83 anos, residente na localidade de Custódio, zona rural de Quixadá, se 

mostrou mais otimista: “Vai descontar o atrasado, vai chover bem, os açudes vão tomar água e, se 

Deus quiser, vai tudo ficar normal esse ano”, disse em entrevista a reportagem. 

 

Fonte: Reprodução Facebook 



Entenda 

 

Os profetas são homens e mulheres detentores de conhecimentos tradicionais, que resultam 

basicamente da observação da natureza, do uso de instrumentos por vezes rústicos e de experiências 

diversas, que os tornam capazes de prever o período das chuvas na região. Os profetas, a partir de 

suas observações empíricas diárias, estudam a relação da fauna, flora, e suas relações com a água. 

Entre as "experiências" observadas pelos profetas estão: o juazeiro, a flor do mandacaru, os 

formigueiros e cupinzeiros, a pedra de sal, o vento, a barra da lua, os ramos de árvores, os 

comportamentos dos animais, a casa do João-de-barro dentre outras. 

 

Postado por: Jornalismo - Sistema Maior de Comunicação 

 

Link: http://quixeramobimagora.blogspot.com.br/2016/01/profetas-da-chuva-divergem-sobre.html 
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11.01.16 BOL Vídeos 

 

 

 

Profetas da chuva garantem: em 2016, vem 
muita água por aí  

A Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme) deve anunciar no dia 20 de janeiro 

o prognóstico das chuvas no Ceará para este ano. Enquanto ele não vem, fica aquela 

pergunta: será que teremos uma boa quadra chuvosa? Em Quixadá, os profetas da 

chuva, que observam as mudanças na natureza, dizem que 2016 será de muita água. 

Confira no vídeo. 

 

Veja outros vídeos do Tribuna do Ceará: 

http://tribunadoceara.uol.com.br/videos/ 

 

Link: http://videos.bol.uol.com.br/video/profetas-da-chuva-garantem-em-2016-vem-muita-

agua-por-ai-04020D193864CCB95326 
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Profeta da chuva diz que ‘Nordeste terá um grande 

inverno’ em 2016; “Não tenho dúvidas disso” 
As observações do profeta para prevê o inverno de 2016 são feitas desde julho do ano 

passado e se intensificam em dezembro, à véspera do encontro. 

 

 

Erasmo Barreira observa galhos de plantas que podem indicar um bom inverno (Foto: Elias Bruno / G1) 

“Não tenho medo em dizer que o Nordeste terá um grande inverno em 2016”, afirma o 

aposentado Erasmo Barreira, 69 anos, que participa pela 18ª vez do Encontro Anual dos 

Profetas da Chuva neste sábado (9) em Quixadá, a 158 quilômetros de Fortaleza. Na 

ocasião, sertanejos fazem previsões para a quadra chuvosa do Nordeste com base em 

observações da natureza. Entre os aspectos analisados, estão a rotina de animais e o 

desenvolvimento de plantas da região. 

As previsões de Erasmo representam uma tradição que ele traz dos avós. “É fácil, é só 

prestar atenção na floração de um ano para o outro”, explica. As observações do profeta 

para prevê o inverno de 2016 são feitas desde julho do ano passado e se intensificam em 

dezembro, à véspera do encontro. 

Fenômenos observados 

Em entrevista ao G1, Erasmo apresentou duas representações de fatores naturais que 

aponta como determinantes para um bom inverno. “O galho de feijão brabo não perdeu 

nenhuma flor e está bem verdinho. Quando fica assim, é porque está esperando chuva 

para só depois amadurecer e aflorar. Se já tivesse perdido flores em dezembro, é o sinal 

que seria seco no próximo ano”, ressalta. 



 

Otimista com a quadra chuvosa, Renato Lino de Souza mostra o caule da embiratanha, 

planta típica do Semiárido. Outro fenômeno percebido pelo profeta sertanejo é a forma com 

que as formigas de roça tratam o bagaço. “Observei a quantidade de vagem que elas 

descarregam das casas delas. São folhas de capim e de pau que elas gostam de levar 

para lá. Elas botam fora agora no começo do inverno para fazer nova armazenagem. 

Quando elas vêm muita quantidade, aí é que vai chover mesmo. Lá no meu interior, tem 

uma quantidade suficiente para encher 50 sacolas como a que trouxe”, completa. 

Do G1 CE 
 

 

Link: http://www.diariodosertao.com.br/noticias/cidades/43753/profeta-da-chuva-diz-que-

nordeste-tera-um-grande-inverno-em-2016-nao-tenho-duvidas-disso.html 
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Estudantes da UVA participam do XX Encontro dos Profetas 
da Chuva, em Quixadá 

 
 

Um grupo de 20 alunos da disciplina de Sociologia Rural do Curso de Zootecnia da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) participou, em Quixadá, do XX Encontro dos 
Profetas da Chuva, realizado nos dias 08 e 09 de janeiro de 2016, no campus do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Os estudantes foram 
acompanhados do Professor José Maria Gomes Vasconcelos e assistiram às apresentações e aos 
relatos de experiências dos sertanejos que anualmente se reúnem para divulgar e compartilhar 
previsões sobre a quadra chuvosa no Ceará. 
 
Participaram do encontro, em Quixadá, 32 “profetas da chuva”, como são conhecidos os homens 
e mulheres do campo que, por meio da observação dos sinais da natureza, fazem previsões sobre 
como será o período chuvoso no sertão. A maioria previu uma boa estação de chuvas, embora 
alguns poucos considerem que estas serão escassas. No Ceará, oficialmente, a quadra chuvosa 
vai de fevereiro a maio.  
 
O encontro contou com a presença dos Secretários de Estado, Guilherme Sampaio (Cultura), 
Dedé Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Inácio Arruda (Ciência, Tecnologia e Educação 
Superior) e, ainda representantes da FIOCRUZ, EMATERCE, CAGECE, EMBRAPA, 
Universidade Federal e Universidade Estadual do Ceará. 
 
Com informações da Assessoria de Comunicação da UVA 

Link: http://sobralonline.blogspot.com.br/2016/01/estudantes-de-zootecnia-da-uva.html 
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Profetas da chuva usam sinais da natureza para fazer 
previsões no Ceará 

CE-Cidades. 

 

A natureza deu sinais diferentes para os profetas da chuva, homens e  mulheres do sertão que 

fazem previsões para o período das águas no Ceará, que vai de fevereiro a maio. Antônio 

Lima, de 75 anos, chegou ao 20º Encontro dos Profetas da Chuva, em Quixadá. a 168 

quilômetros da capital, Fortaleza, com uma casinha da maria e do joão-de-barro. “Se tiver 

inverno, a maria-de-barro faz a casa com um material que chuva nenhuma derruba”, explica o 

profeta, mostrando a casa que trouxe como exemplo do que descreve. 

Assim como Antônio, Renato Lino de Souza, de 68 anos, está otimista com a quadra chuvosa. 

Ele mostra o caule da embiratanha, uma planta típica do Semiárido que apresenta estrias 

grossas ao longo do seu tronco na época da seca. “Essa planta nasce em solo pedregoso e 

vive para dar sinal de que vai chover. Esses riscos eram bem largos, ela está cicatrizando”, 

descreve. No entanto, não é inep enem 2016 essa a opinião de outros profetas da chuva. 

João Américo da Costa, de 88 anos, mostra num banner fotos de um formigueiro no leito de um 

rio seco e a pouca floração do juazeiro. “Já está com três anos que esse formigueiro aparece 

na barreira do rio e nunca se acaba. 

A previsão é para um inverno muito fraco.” Enquanto o profeta Antônio Lima se alegra ao olhar 

o céu nublado, Paulo Costa de Oliveira, de 70 anos, enxerga além das nuvens e diz: “não 

teremos inverno, teremos chuvas isoladas e localizadas”. 

Ele conta que observou o céu em setembro, na chamada Vigília de Noé, em que se considera 

a posição dos ventos, dos astros e a corrente de ar. “Este ano, por causa da Zona de 

Convergência Tropical, bolhas de ar quente que ficam no infinito, a frente fria não passa. 

Quando essas bolhas desaparecerem é que vai chover no Nordeste.” *Por Agência Brasil 

Link: http://seridonoticias.com/?p=26811 
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Link: http://g1.globo.com/ceara/ne-rural/videos/v/profetas-da-chuva-preveem-muita-chuva-

no-ceara-em-2016/4741722/ 
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17.01.16 Uma (in)certa Antropologia - 

 

Profetas das chuvas e a ecologia (Diário do Nordeste) 
Participar do XX Encontro dos Profetas da Chuva foi uma experiência única. Foi uma manhã de 
grande aprendizado em Quixadá, pois tive uma verdadeira “aula magna” sobre a sabedoria 
popular camponesa e a cultura sertaneja. Grandes intelectuais da atualidade, como Edgard 
Morin (Centre Nationale de Recherche Scientifique de Paris), da corrente do pensamento 
complexo, ou Boaventura Santos (Universidade de Coimbra), defensor da ecologia dos 
saberes, apreciariam muito a experiência. Os relatos das previsões guardam uma riqueza e 
diversidade nos seus métodos. 

A maioria dos profetas é idosa e, portanto, afirma que suas experiências têm, no mínimo, 40 
anos de aplicação. Seus parâmetros de análise se baseiam nos astros, nas nuvens, na 
observação da fauna e da flora, com testes da pedra de sal em datas específicas e nos seus 
próprios sentidos. Alguns se autodenominam cientistas populares ou da natureza, pois suas 
previsões partem de uma rigorosa observação cotidiana da mesma. É importante destacar que 
a maioria, além do vínculo com a terra, é também poeta e há até alguns escritores. 

Que lições os profetas da chuva podem dar aos cientistas? 

Fazendo o diálogo com Morin, podemos adiantar que eles nos ajudam a pensar de forma 
complexa. A ciência moderna, a título de simplificar para captar o real, muitas vezes adota 
práticas de recortar tanto seu objeto de análise que acaba ficando com sua análise limitada. 

Não é fácil controlar tantas variáveis como as envolvidas no clima, mas vejam como os profetas 
lidam com vários indicadores. É evidente que existem limitações em todas as abordagens, 
tanto a científica quanto a popular. Nesse momento é oportuna a prática da ecologia dos 
saberes. Ela não nega os avanços da ciência moderna, mas não trata o conhecimento popular 
como algo inferior ou folclórico. 

Ambos cumprem papéis muito importantes na nossa sociedade e o desafio é fazer esses 
conhecimentos dialogarem em prol de um mundo melhor. Será que existe possibilidade de 
complementaridade nos prognósticos meteorológicos científicos com os dos Profetas da 
Chuva? Em vez de competição haverá espaço para um diálogo de saberes onde existe um 
respeito e uma relação horizontal, cujo objetivo maior é orientar os agricultores a encontrar o 
momento certo para plantar? 

A Fiocruz decidiu priorizar, em seu âmbito nacional, o tema da relação água e saúde para 
ações de pesquisa, formação e cooperação. No Ceará, um de seus focos também será o de 
fomentar o desenvolvimento de tecnologias socioambientais de cuidados com a água voltado 
para o convívio com a seca. Está sendo elaborada uma proposta de mestrado profissional 
sobre saúde, saneamento e direitos humanos em rede com as universidades públicas do 
Nordeste e o desenvolvimento de linhas de pesquisa para a produção de conhecimento que 
promovam esse diálogo de saberes. Recebemos uma homenagem no encontro e assumimos a 
honraria como um símbolo de nosso compromisso com essa causa tão importante para o povo 
do sertão. Finalmente, tivemos uma manhã animada, regada de alegria e esperança de que 
este ano vai ser possível plantar e colher no sertão do Ceará. Para alguns até com fartura, pois 
estamos vivendo a pior seca dos timos 50 anos no Nordeste. A última profecia terminou com 
um canto de um profeta: e naquele momento, literalmente, começou a chover. 

FERNANDO FERREIRA CARNEIRO 

Biólogo e pós-doutor em sociologia 

 

Link: http://umaincertaantropologia.org/2016/01/18/profetas-das-chuvas-e-a-ecologia-diario-do-
nordeste/ 

 

 



Data Portal/Site/Blog Local 

18.01.16 ABRASCO - 

 

Profetas das chuvas e a ecologia – artigo de 
Fernando Carneiro 

Proposta de mestrado profissional sobre saúde, saneamento e direitos humanos e novas 

linhas de pesquisa são algumas novidades 

 

 

 

 

 

 



 

 

Evento ocorreu nas instalações da Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), 
em Quixadá (CE). - Foto: Acervo pessoal 

Em coluna publicada no último domingo no jornal Diário do Nordeste, publicado na 
cidade de Fortaleza (CE), Fernando Carneiro, diretor da Fiocruz Ceará e integrante do 
Grupo Temático Saúde e Ambiente (GTSA/Abrasco), fala sobre a experiência de ter 
participado do XX Encontro dos Profetas da Chuva, realizado em 08 e 09 de Janeiro, no 
Campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). O evento 
já é uma tradição na região do estado cearense, reunindo saberes científicos e populares. 
Para Carneiro, “ambos cumprem papéis muito importantes na nossa sociedade e o 
desafio é fazer esses conhecimentos dialogarem em prol de um mundo melhor”. Ele 
adianta ainda a criação de mestrado profissional sobre saúde, saneamento e direitos 
humanos em rede com as universidades públicas do Nordeste. Leia abaixo na íntegra 
ou clique aqui para ver a publicação original. 

 

Profetas das chuvas e a ecologia 
Fernando Carneiro 

Participar do XX Encontro dos Profetas da Chuva foi uma experiência única. Foi uma 
manhã de grande aprendizado em Quixadá, pois tive uma verdadeira “aula magna” sobre 
a sabedoria popular camponesa e a cultura sertaneja. Grandes intelectuais da 
atualidade, como Edgard Morin (Centre Nationale de Recherche Scientifique de Paris), da 
corrente do pensamento complexo, ou Boaventura Santos (Universidade de Coimbra), 
defensor da ecologia dos saberes, apreciariam muito a experiência. Os relatos das 
previsões guardam uma riqueza e diversidade nos seus métodos. 

A maioria dos profetas é idosa e, portanto, afirma que suas experiências têm, no mínimo, 
40 anos de aplicação. Seus parâmetros de análise se baseiam nos astros, nas nuvens, na 
observação da fauna e da flora, com testes da pedra de sal em datas específicas e nos 
seus próprios sentidos. Alguns se autodenominam cientistas populares ou da natureza, 
pois suas previsões partem de uma rigorosa observação cotidiana da mesma. É 
importante destacar que a maioria, além do vínculo com a terra, é também poeta e há 
até alguns escritores. 



Que lições os profetas da chuva podem dar aos cientistas? 

Fazendo o diálogo com Morin, podemos adiantar que eles nos ajudam a pensar de forma 
complexa. A ciência moderna, a título de simplificar para captar o real, muitas vezes 
adota práticas de recortar tanto seu objeto de análise que acaba ficando com sua análise 
limitada. 

Não é fácil controlar tantas variáveis como as envolvidas no clima, mas vejam como os 
profetas lidam com vários indicadores. É evidente que existem limitações em todas as 
abordagens, tanto a científica quanto a popular. Nesse momento é oportuna a prática da 
ecologia dos saberes. Ela não nega os avanços da ciência moderna, mas não trata o 
conhecimento popular como algo inferior ou folclórico. 

Ambos cumprem papéis muito importantes na nossa sociedade e o desafio é fazer esses 
conhecimentos dialogarem em prol de um mundo melhor. Será que existe possibilidade 
de complementaridade nos prognósticos meteorológicos científicos com os dos Profetas 
da Chuva? Em vez de competição haverá espaço para um diálogo de saberes onde existe 
um respeito e uma relação horizontal, cujo objetivo maior é orientar os agricultores a 
encontrar o momento certo para plantar? 

A Fiocruz decidiu priorizar, em seu âmbito nacional, o tema da relação água e saúde para 
ações de pesquisa, formação e cooperação. No Ceará, um de seus focos também será o 
de fomentar o desenvolvimento de tecnologias socioambientais de cuidados com a água 
voltado para o convívio com a seca. Está sendo elaborada uma proposta de mestrado 
profissional sobre saúde, saneamento e direitos humanos em rede com as universidades 
públicas do Nordeste e o desenvolvimento de linhas de pesquisa para a produção de 
conhecimento que promovam esse diálogo de saberes. Recebemos uma homenagem no 
encontro e assumimos a honraria como um símbolo de nosso compromisso com essa causa 
tão importante para o povo do sertão. Finalmente, tivemos uma manhã animada, regada 
de alegria e esperança de que este ano vai ser possível plantar e colher no sertão do 
Ceará. Para alguns até com fartura, pois estamos vivendo a pior seca dos timos 50 anos 
no Nordeste. A última profecia terminou com um canto de um profeta: e naquele 
momento, literalmente, começou a chover. 

 

Link: https://www.abrasco.org.br/site/2016/01/profetas-das-chuvas-e-a-ecologia-artigo-de-

fernando-carneiro/ 
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Link: http://g1.globo.com/ceara/ne-rural/videos/v/profetas-da-chuva-estao-otimistas-e-

preveem-ano-de-muita-chuva-no-ceara/3895669/ 
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20º Encontro dos Profetas da Chuva 
Apresenta um Show da Sabedoria Popular 

 

 

Antonio Lima um dos três profetas  que participaram do I Encontro em 1996. (Fotos Vando Carlos) 

O Tradicional Encontro dos Profetas da Chuva realizado na cidade de Quixadá, no Sertão 

Central cearense, chegou neste ano de 2016 na sua 20ª Edição. 

O evento ocorreu na manhã deste sábado (09),  no Instituto Federal do Ceará, onde vários 

profetas apresentaram experiência baseadas nos elementos da natureza, todos deram sua 

“profecia” sobre o inverno de 2016. 

O Evento teve a organização de Helder Cortez e João Soares, fundadores do encontro no ano 

de 1996, além das participações de Guilherme Sampaio , Secretário da Cultura do 

Estado; Dedé Teixeira , Secretário de Agricultura; e Hélder Caldas , Diretor do IFCE Quixadá.  

 O encontro nasceu quando os dois fundadores observaram as especulações de inverno na 

região naquele ano e resolveram realizar o I Encontro dos Profetas da Chuva. 

Hoje é um dos eventos mais esperado não só pelos sertanejos, mas sim por grande parte 

dos cearenses e amante da cultura nordestina 



 

Foto Vando Carlos 

O evento tem o objetivo de manter "vivo" os saberes populares, que durante anos e anos 

reinou absolutamente entre os sertanejos, estes ensinamentos são heranças de pais para 

filhos, com o passar do tempo e a modernização, juntamente com os avanços tecnológicos, foi 

ficando cada vez mais esquecido,  o encontro dos Profetas das Chuvas vem resgatando esta 

cultura. 

A previsão da chuva feita pelos "profetas" não tem respaldo científico de acordo com a Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O órgão estadual deve divulgar em 20 de 

janeiro o prognóstico oficial das chuvas no Ceará no ano de 2016. 

 

Portal de Noticia CE 

A nossa reportagem participou do evento com apoio da Secretária de Cultura do município de 

Pedra Branca, que tem a frente o Secretário Reginaldo Sousa, que também se fez presente. 

 



Vamos apresentar todos as apresentações feitas pelos profetas, em nosso canal de Áudio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

(85 fotos) 

 

Compartilhe a matéria nas redes sociais e ajude a divulgar a nossa cultura.  

Link: http://www.portaldenoticiace.com.br/2016/01/20-encontro-dos-profetas-da-chuva.html 


