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Acometido por malária, que lhe atingiu o cérebro e provocou a morte, faleceu no dia 

02/06/2007 em Angola na África, o colega Zé Roberto, onde estava trabalhando para uma 

empresa que “terceiriza” serviços ao grupo Odebrecht. 

Natural de Sertânia/PE, onde foi sepultado em 08/06/2007, Geólogo formado na turma de 

1978, será lembrado como uma pessoa para quem a vida era só alegria, um otimista 

incorrigível, brincalhão e farrista. Numa turma de 39 ele era uma unanimidade, nunca entrou 

em briga com colegas e sempre que se excedia nas brincadeiras, tinha a humildade e a 

coragem de reconhecer o erro e pedir desculpas. Zé, com o seu famoso chapéu de vaqueiro, 

participava de todas as festas do “Dia do Geólogo”, e em torno dele sempre se formava um 

grupo disposto a escutar as suas “loas”. 

Pessoa altiva e de coragem enfrentava desafios de peito aberto e com coragem, quando ficou 

desempregado abriu uma pequena mercearia, a que, sempre rindo, chamava de “super hiper 

mini mercadinho”. 

Iniciou a carreira trabalhando no “Projeto Calcários de Pernambuco”, da estatal Minérios de 

Pernambuco e executado pela empresa de Ricardo Maranhão. Trabalhou também no Grupo 

João Santos, na Geogrupo e diversas empresas de Hidrogeologia. 

Zé Roberto deixou 02 filhos e muitas histórias para serem lembradas. 

A turma de 1978, que já havia perdido dois de seus integrantes, – Flávio Herbert Viana e 

Rolando Rojas Peredo, – em 2007 perdeu mais dois: Zé Roberto e José Válber Moreno 

Mendes. Este, ao contrario de Zé Roberto, era uma pessoa tímida e reservada. Pode-se dizer 

que em 2007 se foram os opostos da turma de 1978. Válber nasceu no Piauí e sempre 

trabalhou lá com geologia. Faleceu de câncer generalizado em Janeiro de 2007. 

 


