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DESCOBERTAS 
Arqueólogos retomam trabal os de 
escavação na Fortaleza de São José 

CLEIA LIMA 

DA REPORTAGEM LOCAL 

equipe do Laborató
o de Arqueologia da 
niversidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), co
ordenada pelo Arqueólogo, 
Marcus Albuquerque já pre
para a instalação do labora
tório móvel para dar conti
nuidade aos trabalhos de es
cavações iniciadas em outubro 
do ano passado, no Forte de 
São José de Macapá, onde for
ram realizadas importantes e 
raras descobertas. 

Marcus explica, que o di
ferencial da Fortaleza de Ma
capá são as obras externas 
realizadas durante as escava
ções, pois as internas são 
consideradas comuns em 
outros fortes. Nas escavações 
anteriores foi descoberto um 
caminho coberto que dava 
acesso a rua Cândido Men
des. Uma parte da fortaleza 
que dá uma maior dimensão 
ao monumento e que os 
amapaenses não conheciam. 
O arqueólogo conta, que as 
obras foram interrompidas 
devido às chuvas, mas que 
agora será dado continuida
de às escavações para con
clusão das pesquisas. 

Para o arqueólogo, a for
taleza é um monumento ex
traordinário e suas descober-

tas deveriam ser restauradas 
e com ganhar uma nova di
mensão. Foi descoberto ain
da, durante as obras, que a 
Vigia do Curiau, tem ligação 
direta com a Fortaleza. Pois na 
época, quando era avistado 
um barco alguém que ficava, 
aposto na vigia sinalizava 
com uma bandeira e imedia
tamente a Fortaleza armava
se para se defender. Para o 
arqueólogo era um ponto es
tratégico fantástico, que até 
então ninguém sabia. 

Num trabalho de arqueo
logia é verificado tanto dos 
comandados como dos co
mandantes, com os achados 
é considerada informação 
material , o que realmente 
existe, técnica construtiva, 

mãos de obras, enfim. Um 
conjunto de elementos en
contrados durante as escava
ções. Depois do inicio das 
obras1 o passo seguinte é a 
discussão junto com Ipham e 
o governo do Estado. 

As escavações arqueológi
cas são um resgate de infor
mações importantes sobre o 
Estado, que beneficiará não 
apenas o povo do Amapá re
cuperandp sua história, mas 
também é um monumento de 
padrão internacional, que 
segundo ele, qtiando se tem 
um monumento dessa quali
ficaçã não se pode fazer um 
trabalho de restauração sem 
que se cumpra o mais rigo
roso padrão de técnicos, exis
tente hoje em arqueologia. 

Sims realiza reuniões para esclarecer critérios do PFC 
A Secretaria de Inclusão e 

Mobilização Social (Sims), pre
para diversas reuniões com as 
beneficiarias do Programa Fa
mília Cidadã, para esclarecer 
os critérios exigidos pelo pro
grama. Durante a reunião se
rão apresentadas palestras de 
esclarecimento quanto a ques
tão da vacinação, preventivo 
do câncer colo do útero, ama
mentação, assim como falar 
dos programas executados 
pela secretaria. 

Os encontros acontecerão 
a partir da próxima segunda
feira (8), nos bairros do Buri
tizal,· São Lazaro. Pedrinhas, 

Universidade, Perpétuo So
corro, Brasil Novo, Liberda
de, Nova Esperança, Santa 
Inês. Jardim Felicidade I e Il, 
Carapirás, Loteamento Ama
zonas, Marabaixo e Distrito de 
Fazendinha. 

Para se manter no Pro
grama a família, os benefi
ciários devem cumprir vári
os compromissos como im~ 
pedir a permanência de cri
anças e adolescentes em ati
vidades de rua, principal
mente a trabalho; compro
var matrí~ula e freqüência 
delas na escola; comparecer 
às reuniões mensais e ao 

NOTA AO PÚBLICO 

atendimento sociofamiliar. 
Para ser incluída, no pro

grama a família deve ter a 
renda per capita de até um 
quarto do salário mínimo. 
O atendimento é individual 
e familiar, por tneio de reu
niões mensais de grupo, 
com atividades educativas, 
informativas e culturais. 
Também são feitas visitas 
domiciliares para diagnos
ticar a situação em que vi
vem as famílias assistidas, 
além de idas a colas, cre
ches, unidades de saúde e 
outros órgãos governamen
tais e ONG's. (C.L) 

A Telemar Informa a seus clientes. ao p(illico em geral e aos demais pmtadores de serviços de telecoollnicaç6es. que algumas tinhas 
taletoniw foram parcialmente l~das nas localidades abaixo: 

SÃO JOAQUIM DO PACUI no dia 31107/05 és 1 0:20h, tenninais afetados 55; 

CU TIAS dia 31/07105 às 10:20hs, tenninais afetados 91. 

Informamos ainda que, ao detectarmos a paralisaç1lo, imediatamente equipes técnicas oomeçaram os trabalhos de recuperação visando 
restabelecer o sistema o mais breve posstvel. 

A Telemar agradece a compreensAo de todos e pede desculpas por eventuais transtornos. 
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EDITAL D E PROCLAMAS 

DEL " M ARIA CRISTIANE D A SILVA P A S SOS. 
Olk:4tl do Z' Registro Civil das r-o- Nnturnl.o do Distrito • 
Munk:lpio dl! MIIIC10p6 - &<.do do Amapa; 

FAZ SABE.R que preiendeno cuar: 

O CONTRAENTE. ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA. b ra•ilelso, 
Solteiro_ naturAl de Ban-• da Corda - MA~r.Odenl!e e d o nticiliado nesta 
ci<iade, filho de N JCOLAV F ERN A N DES DE OUV EJRA <r VICENCIA 
MADALl'!NA DA C:ONCEIÇÁO. 

A COt-n"RAF..NTf!, ANTONIA C A L DAS DE ANDRADE. bwa&Ueir-. 
divorciada, naharal de Brev-es-PA, residente- e dornicili.ad.. nest.ill cidade!,. r 

filha de BENEDITO LOBATO DB ANDRADE e DULCINEIA CALDAS 
LOB A TO. 

Se alguém .o>.\ber de Algu>n i>npedimento, pponha.._ n a forma da Lei.. 
Lavro o ?"'•ente para ser afl><ado em C.rtOrto e publicado n " hnp,..,_ 
local. 

Maca~-AP. 01 de Agootto d e 2.005. 

EDITAL DE PROCLAMAS 

B E L" MARIA CRJSTI.ANE D A SILVA PA: 90S. 
Clii.cW do ~ ReglatnJ CivU das P.e&IIO.. N atur.il..i.s do Dia tri t t.lo e 
M .. ,_.dc:.:1p:io de M-=-p4- Ewt.:.d o do Arn•ptll: 

FAZ S A BER que p-r;-IIH4H:Idet:n c.ea.ar. 

O CC>N"TllAENTE, ROBSON V I "LHI!N A D A S I LVA. btaall<tiro, S<>lt.,iro, 
~tu.ral de ~1acapá- :AP. Tt."'Soídentoeo e dornjctllado nctilta cidade, filho d~~t JOSB 
R JBAMA R BRAS IL DA SILVA • V ALDENICE DE OLIVEI R A. 
V JLHENA. 

A CONTRAENTE. MARA TANIA DOS SANTOS QT_rvmRA, br....,.il..-lnlo 
divordndo. natural d• ~áco~~p .. -AP. reside-nte e domt.c:Jti;ad• ne.sw. .:·idU~de, 
filha de Plli:DRU R O O IUCUBS D E OLIVEIAA SIN AMAR DOS S i\NT OS 
OLIVEIRA. 

Se alguém souber de algum l:rnprdinwnbo, oponha-se na forma da t.eL 
Lavro o pl"eSente para ser eiixado er:n CartOri,o e pubUcado na lrnpn.--nliCIIi 
local. 

Ccnstitucional 
Criminal Trabalhista 
Agrária Tributária 
Ambiental :~ Eleitoral 

Euritório~ e Parceiros em 

Macapá Belém ,) Fortaleza 
Salvador Vitória ,) R. de Janeiro 

S. Paulo ,) Brasília ~ Carceres-MT 

Av. Diógenes Silva, 948- CEP: 68.900-310 - Trem - Macapá-AP-BR. 
Tel: (96) 224-3131 - Fax: (96) 224-3366 - PlantAo 24 h {96) 9112-3333 

E-mall: houatadvogados@uol.com.br 


