Obituário

Jesus Miguel Tajra Adad
Faleceu na madrugada do dia 15 de junho do

Afora o seu imenso legado para a química, de

corrente, aos 89 anos em Teresina, capital do Estado do

modo geral, os relatos daqueles que tiveram a

Piauí e sua cidade natal, Jesus Miguel Tajra Adad. Nascido

oportunidade de um convívio mais próximo dão conta de

em 19 de junho de 1930, graduou-se como engenheiro

alguém dotado de grande inteligência, apaixonado e

químico e químico industrial pela Universidade Federal do

conhecedor da química, e igualmente de outras áreas do

Paraná, obteve especialização e mestrado como

conhecimento. José de Ribamar Oliveira Filho, atual

engenheiro sanitarista pela Universidade Federal de Minas

presidente do CFQ, foi vice-presidente durante parte da

Gerais (UFMG), especialização como engenheiro de

gestão de Jesus Miguel. Ele destaca a honestidade e a

segurança do trabalho também por essa universidade, e

retidão como características marcantes de sua

especialização em radioisótopos aplicados à bioquímica.

personalidade.

Jesus ocupou os cargos de presidente do Conselho

O último ato solene do CFQ relacionado a Jesus

Regional de Química da 2ª Região (CRQ II), presidente da

Miguel foi a concessão, pela Comissão de Premiação e

Regional Minas Gerais da Associação Brasileira de

Eventos do CFQ, do título de Conselheiro Emérito do CFQ.

Química, presidente da Associação Profissional dos

A honraria foi aprovada no final de 2019 e entregue em 4

Químicos de Belo Horizonte (MG), e foi professor adjunto

de fevereiro de 2020 na residência do ilustre agraciado. De

da Escola de Engenharia da UFMG. Porém, a figura de

acordo com Silvana Carvalho de Souza Calado, presidente

Jesus Miguel caminhou lado a lado com a do Conselho

da Comissão de Premiação e Eventos do CFQ e atual

Federal de Química (CFQ), da qual foi presidente por 33

Presidente da ABQ, os méritos do ex-presidente do CFQ

anos (1985-2018). Nesse período, o sistema CFQ/CRQs

não se resumem ao Conselho Federal: “Ele tem um

(Conselhos Regionais de Química) ganhou a feição de hoje.

trabalho extremamente relevante e que não se limitou ao

Jesus Miguel estava à frente do CFQ em outro momento de

período à frente do CFQ. A homenagem que pudemos

grande significado: depois de cerca de 40 anos sediado na

prestar a ele foi simples, mas importante. Estávamos

antiga capital federal (Rio de Janeiro), o CFQ se mudou

diante da família dele e eles disseram muitos dos fatos que

para uma sede própria em Brasília, no Setor de Autarquias

narramos sobre a participação de Jesus no sistema

Sul.

CFQ/CRQs”.
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Registro da entrega
do título de
Conselheiro Emérito do
CFQ a Jesus Miguel em
sua residência em
04/02/2020.
A Presidente da ABQ,
Profa. Silvana Calado,
está atrás do
homenageado
23

