Segunda-leito, 25 ele novtmbto ele tHI oiOLHA DE
S. PA~
.
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Arqueologo descobre cemHerlo
pré-hlslorlco em região do NE
RECIPE (Sucursal) - Um c<mlteno prf.hlstorico (oi
cle-rto 6&b..so pelo &n~ueoloso pem&mbueano Mucos
Albuquerque, elo setor do ArquooJocla da DIYialo de Antropolosla Tropical elo IMtituto do Plloeorla o Clenelu Humanas, da Unlveraldado l"<ccoral de Pernambueo. O rato ocorreu
no munlclplo do BreJo da Madre ele Deus.
Altm d<>t osaos humanos, roram enoontrados obJotoa
tabrlcaclos em pedra, com Idade aproximada do 3 mU anos,
AJ>O$ aa escava\l600, o &n~uooJoco cl~u uma eavema,
cuJa - a rora ocup&<k por IDdl'fldU<>t lft·hlstorlcos. tendo
servido púnelramonto oomo attlo babitaclonal o posteriormente como c<mltono.
A doscobttla no BreJo da Madre do Dtus (oi muito
importante na sequonela elos atuc1os I'HIIzadoa por p;upos
do &n~uooJoc<>t ......,llelroo, servindo, ainda, como &llllQdlo
elos trabalh<>t lovanlad<>t prlo setor do Arquoolosla da Universidade Ped<ral.
Paralelo ao estudo &n~uoolocleo, eatl. ...,do (oito um
levantamento tltogoogratlco pela poaqut.oaclon. Verod& Lu~na. auxiliar do pro(. M - Albuqutrque.
TOdo o material encontnclo serf. submetido l &nalise
carbOno 14, enquanto aa biiiC&S proa~lrio durante 30
dlu, &lê a conoluslo doa trabalboe, para a orlolallzaçio da
descoborta.
ONDE SE LOCALIZA
Em t~no de poeira o pedi'&$, onii'O oa meridianos do
:sa o 37 vaus a -te o <>t paraleJo. a e t vaus sul. se
locallza a caverna lft·historlea.
O material encootr&clo, revela a presença do rosools do
Individues de estatura mec11ana - o romur medo ee<ea de
3S centlmetros que utlUzavam ob)Otoe fabricados c<m
pedra bruta, oorreapondenclo ao primeiro eataclo da humanidade - perlodo da pedra Jaaoada. Nu paredes, estio

sravacloa desenhos. representando animal~ oomo testemunho
do "dia-a-dia" do hOmem J>l't·hiBtorleo, que dividia seu_
tempo entre caçada& e oontecçlo de material para aou uso
e doresa.
Dia o - - - MU<X>S Albuquerque, quo lrlnta c11aa no
campo, ~apondt111 a noventa em teu laboral«<o, quando
é f<lta uma oeleçlo da& peças encontradas, para anaJ1sea

• reslauraclO.

PEÇAS ENOON'm.ADA8
No Porto d<>t cantos, uma aJa oaU ocupada pelo setor
do Arqueolofla, onde roram doP<>tltadaa aa peçaa encontrada& no COmlterlo Prt-Hiatorlco e que alo as 508ulnleo: uma
urna runerarla Wada pelos lndlgenaa TuPI•Ou&ranll, datando do 1350 D.C.; IP'ande quantldalse de ma~rlal fabrlc&clo
em pedra, correspondonclo a dlveraoo 06t&alos - desde o
perlodo dA peclr& laacacla até o da pedra polida; tJem dcs

.,.... humanoa.

JU tombem osaoo e obJetos da oont.emporanoa
marcam a pr-nça eles bolandoaa no alUo - - ·
Em aotembro ultimo, apOs eoeavaç6ea _.l_o DO Sltlo
Trindade, (OI doaoobcrto o Fort.e Aníal Bom Josua, construido MaUas do Albuquerque, para detondor-Se do lnftaorea.. Ao mtamo tempo, era k>c•llrtde uma tettorta de
Crtstovlo Jacques, em Ipraçu, cvJcs trabalhes dev<rlo ..,.
relnlcladoa no proxlmo aal>aclo.
o &n~ueoloso Mucos Albuqu<rquo, hf. quatro anos re&llu. levantomentoa em dlverau partea do Nordeate, c\l)<>t
rosultados vlrlo onrlquooor o ac:eno de conhecimentos hlstorloos oocials e antropoiOSiooo da resl&o.

que

Viçosa desefi federalização
Os eatucl&ntoa da Unlvenldado Rural elo Zltado do Ml·

naa Gerais, quo li oouparam a re1tcrta da eooola em a1na1
do proteato contra a tontaUva do -ormi-la em tundaçlo. I'<IIIOiveram, lambem, nlo froquontar aula& DO proxlmo
ano leUvo, caao no perioclo do t<rtaa que oe &pi'OXIma o Governo nl.o efetue a aua (edorallzaçio.
Oo alunco arsumentam que a UJI.EMO Jf. 6 federal d8do
:18 de abril de ltoG, aecunclo a lei 2.470 da meama data, em-

bora n1.o venha recel>enclo a aJuda tlnancelra que lhe 6
devida. E UIOIUf&ID que nlo serf. IOb rec1mo do l'lmdaçlo
que paasari a ._w.~a.
,
Dizem, alem clluo, que ~o anteproJeto deatlnado a t.ransronnl-la em (undaçio preve clotaçCioa orçamenlarlaa 101'0r•
namentata, o que i uma I.Dooerencla ou mio t6 - parte de
quem prop6e oata ooluçlo para o J)I'Obl.- da 'Onhea 14ado".

