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vida no ertao
ha 6 mil aDOS
Aluno de segundo grau
da Colegio Ca rde I, de Arco
verde, vao mostrar, amanha
e depois, na Feira de CH~n 
cias, preparatoria para a
Reumao da SBPC (em julho,
no Recife) , uma pesquisa so
bre 0 sitio arqueoI6gico do
Catimbau, perto de Buique,
no sertao pernambucano.
Eles vao compa rar a vida
dos habitantes do Jugar he.
6 mil anos com ados .aboI s de hoje. (Cien ia &
Meio Ambiente/Cidades 5)
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Itamar
sol <;ao pa
lixo ate

Os jovens cientistas e a arqueologia

,

.

a se s

il ·anos

Estudantes de Arcoverde mostram amanha, na
Feira de Ciencias preparat6ria da SBPC, uma, pesquisa sabre
sitio arqueolOgico do Catimbau, no sertao pernambucano

0

Silva

Uma compara\;:ao entre 0 mo
ua de vida dos habitantes de hi
sei.9 mil anos da regiao do Catim
bau, no serbio pernambucano, e
a presen~a swal dos indios cap i
nauas e dos caboclos que vivem
no lugar e 0 terna do tcabalho
que om grupo de ahmos do Cole
gi Cardeal, de Arcoverde, vai
apresemar, amanha e depois, na
Feira de Ciencias que seieeiona
ra os melhores trabalhos e serem
aprcsentados na SllPC J vern, du
rant.c a 45" Reuni3.o Anual da So
ciedade Broslleira para 0 Progres
so da iencia, SBPC, de 11 a. ] 6
de Julbo, no ciimpus da Universi
dade Federal de Pernambuco,
UFPEOs primeiros estudos sobre
. smo arqueologico do Catimbau
(proximo a cidade de Bufque, cer
ca de 320 krn a oeste do Recife)
foram feitos M mais de 20 anos
pelo arqueoJogo Marcos Albuquer
que, cia UFPE La. ele encontrou
foss is humano datados de 4.500
anos antes da era crista, I;'esqui
dos de foguciras, colares teitos
com dentes de animais e desenhos
gravados naB rochas.
Desd evereiro passado, seis
p t;udantes do
oJegio Cardeal,
rientados pelo professor de Histo
ria Olacllio de F~tas e pelo socio
logo Suedson Neiva, fizeram V:l
nas Vlsitas ao vale do Catimbau,
preparando 0 trabalho. " Alam de
inumerdS caminhadas que fizemos
pelas lrilllas do parque, rea.liza
mos vide ,fotos, maquetes e rela
tonus sobre a consCiencia ecologi
ea e 0 turismo pre. ervacionis "

de caulim. Uma agen
cia de twi mo do
Recife ja promove
viagens ate 0 Catim
ban, em excurs6es
regulares. mas garan
te praticar urn turis
roo nao-pre<iaoorio.
"Sa.bemo de to
das essas implica
\fOes e tentamos pas
sar para os aiwl0s
todas essas varian
tes" , diz Otacnio de
Freitas. "E primor
dia! que eles entef)
dam a importiincla
historka do lugar'·.
diz 0 sociologo Sued·
son Nei.va. Para wn
dos estudantes (to
dos sao do segwtdo
grau), Luciano Rodri
gues Pacheco. "a or
dem e preservar".
"Nao enlendo como
algumas pessoas que
vem aqui podem
agredir um conjUJIto
arqueol6gico tao be
10 e de valor inques
afirma 0 professor Otacilio.
A magia de Ca timbau e seu
potencial arqueo16gieo, que hoje
em no grupo de es udantes seu'
grandes · defensores, tern a t raid
inveja e destrui\(8.o. Caboclo do
lugar tern Ieito intervem,;6 nas
cavemas, buracos e roehas Ii' ou
tras agressoes ao ambiente. Perto
do Catimbau, ainda dentro do sf
ti~ arqueoJ6gico, uma empresa re
tira ca minh6es mais ca minhoes

tionavcl".
o resultado das visita a. re
giao - os estudantes tiveram Can
tat o com a arte rupestte, cemite
rios indfgenas e furnas , e cunheee
ram 0 " Paraiso Selvagem" (uma
bela piscina natural)
a Lagoa
do Puiu - seni rnostrado na Fei
ra de Ciencias e concorrera a uma
das 16 vagas na SBPC JOVeIn, en
tre tralJaThos de varios est.ados
brasileiros.

o pre idente
determ.:nou ontem ao
chele da Secretaria de
Estrategieos (SAE).
Man Cesar Flores,
providcncias, esta em
tenLar resolver 0 prohl
depositos de lixo
is, (tamar quer qut> a
smLe, na volta da sua
Argentma e ao Uruguru,
da para 0 pr6ximo
natlvas viaveis para res
firutivamente a quesrao
colocar 7,8 mil tonelada
'(0 nuclear, guardadas at
Ie no pais em deposito I
nos e em condicoes pt
que representam uma an
popula~ao.

ltamar Franco deCJdi
as Tovidencias it SAE,
da publicRCao da dentin
urn Jomal no Ultimo fim d
na. 0 president qucr 4U
nistro-chafe da SAE 81
apre 'eow suas . oluc:;oes
problema, ou<;a especialis
Oleos e entidades nvolv
discussao obr4:' 0 dep6!
lixo atomko. ltamar detE
tambem aD Almiral\te Fle
tente ac lerar a trarnit~
ongresso do projeto d
governo que reguJam nt.a ,
to, mas se arrasta ha
no legislatlvo 8em se.r ap
No Rio. 0 presidenteE
cicio da Comissao Na i
Energia Nuclear ( ,.;m.
los Millen Coutinho,
qu " todos os deposito'> (
tOB de Sao Paulo, Rio dt
ro. Caldas ( IG) e Gotlin
5 b controle "_ aD exi
nhum perigo de contamu
garantiu, contranando
tecnicos mostranrlo qu
de pa.rte desses rejcito
guardados em locais inaJ
dos.
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rna com para ao entre 0 mo
vida dos habitantes de ha
. anas da regi;io do Catim
n serrao pemambucano, e
nca atual dos indios capi
e dos caboclos que vivem
reo tf'ma do trabalho
m gropo de alunos do Cole
iIlrdeal, de Arcoverde. vai

d caulim. Uma agen
cia de turismo do
Recife ja promove
viagens ate 0 Catim
bau, em excurs6es
regulares, masgaran
te praticar um turis
rno ruio-predatorio.
"Sabemos de to
das essas implica
CUes e tentamos pas
sat para os aJunos
todas essas variall
tes" , diz Otacillo de
Freitas. "E primor
dial que eles enten
dam a imponancia
historiea do lugar",
diz 0 soci6logo SuM 
son Neiva. Para urn
dos estudantes ( Lo
dos sao do segundo
grau), LUCiano Rodri
gues Pacheco, "a Of
dem e preservar" .
"Nao entendo como
algumas pessoas que
vem aqui podem
agredir urn c01\illll.to
arqueo16gico tao be
La e de valOf tnques

ntar, amanba e depois, na

d Ciencias que seleciona
hores trabalhos e serem
na SHP Jovem, du
45" Reuniao Anual da 80
Brasileita para 0 Progres
LV!<:"'.1.(1 , SBPC. de 1I a, 16
no campus da tTniversi
de Pernambuco,

cla era crista, resqui
fogueiras, colares feitos
de animais e desenhos

fevE-rmo passado, seis
do Colegio Cardeal,
peto professor de Rist6-
de Freitas e pelo $Ocic'i
Neiva, fizeram va
ao vale d Catimbau,
o trabalho. "AJem de
caminhadas que Jizemos
do parque, realim
fotos, maquetes e rela
a consciencia eeo16gi
preservacionista" ,

afinna

0

professor Otacilio.

A magia de Catimbau e seu

potencial arqueo I6gieo , que hoje
tem no gruPQ de estudantes seus
grandes defensores, tern atraid
inv~a e destruJCao. Caboclos do
lugar tern [eito interven~6es nas
eavemas, buracos e rochas e QU 
trdS agressoes ao ambiente. Perto
do Catimbau, ainda dentl o do si
ti~ arqueo16gico, uma empresa re
tira caminlloes e mais caminhoes

tiomivel".
o resultad das visitas Ii re
ghio - os estudantes tiveram eOll
tato com a arte rupestre , cemite
rios indigenas e furnas, c conbece
ram 0 " Paraiso Selvagem" ( uma
bela piscina naturnI) e a Lagoa
do Puiu - sera mostrado na Fei
ra de Ciencias e concorrera a uma
das 16 vagas na SBPC Jovem, en
tre tra baIhos de varios e tados
brasiLeiros.

Itamar exige
solU9ao para 0
lixo at6mico

o presidente Itamar Franco
detenrunou ontem ao ministro
chefe da Secretaria de Assuntos
Estrategicos (SAE), almirante
Mario Cesar Flores que tome
providencias, esta semana, para
tentar resolver 0 problema dos
depositos de lixo atomlCO no pa
is. ftamar quer que a SAE apre
sente, na volta da sua Vlagillll a
Argentina e ao Umguai , mar('a
da para 0 proximo sabado, alter
nativas viliveis para resolver de
finitivamente a questao de oude
colocar 7 ,8 mil toneladas de 11
xo nuel ar, guardaclas atualmen
te no pais m depositos proviso·
rios e em condi~6es precaria"
que representam uma arnea¥l a
popula~ao.

ltamar Franco decidiu p dir
as providencias a SAE, d pois
da publica~ da d~nUncia POT
urn joma) no Ultimo lim de serna
na 0 presid.ente quer que 0 mi
mstro-chere da AE allles de
apresenta suas solu~oes para 0
problema, ou~a especialista ,te~ 
nieos e ntidade envolvidos na
ill cussao . obre as deposito de
lixo atomico. Itarnar detennin l
tambem ao Alnurante Flores que
tentc acelerar a lramita~ao nil
Congresso do projeto de tel do
govemo que reguJamenla u asStUl
to mas se arrasta h3. cis ano.
no legislativo sem ser aprova
No Rio, 0 presidcnte em ex r
cicio da Comissao Na ional de
EneTgia Nuclear (CNEN). Car
los Millen Coutinho, aflrmou
que todos os depositos de rejcl
tos de ao Pallio, Rio de Jan 1
ro, Caldas (MG) e Goiiinia e tao
sob controle. "1 aD eXlstc ne
nhum pengo rle contamina~ao",
garantiu, contrariando laudos
tecnieos mostrando que gran...
de parte de se.s rejeitos est::w
guardado· em locais inapropria
dos.

