a Gazeta
EDITAL DE

DESCOBERTAS

o ...._...........c _.,.....-,. d - Olelr.,.

Arqueólogos retomam t rabal os de
escavação na Fortaleza de São José
CLEIA

LIMA

~.&AP.

..,.;~

oo ""o .,._ oua o

C_._lu. do .-.,;õ CONVOC A

loclo6

oo

.,...,........, .,_-• ._...._..... an All-blloia OentJ O!rdiDMi-. • oc:r
rc~ooclia

17 / 08 / :100:5. N•Rual9clc-Oiio_.l04 BaoinoNuva

U roi.Jio M W>i<>fPo de
primair•
-.

s-t.a-.

E .taclo do Am~ .iloo 16:0011. .,...

-vooavllo oom,... mlfti.mo V3

.........

.,_

_..,

OOCD..,

dolo ooop.......,.,_ à 17:00k
n ú t o i n o o - - ............. dooo

ooopcnodo• ., ~ e 611ima ~ loa lll:OOh o..., no
mhrimo to (elA:) ooop........,o. ..-• .s..h,_.oo:eoa. _ . . • ..,.......,. ordonn
do dia:

DA REPORTAGEM LOCAL

equipe do Laboratóo de Arqueologia da
niversidade Federal
de Pernambuco (UFPE), coordenada pelo Arqueólogo,
Marcus Albuquerque já prepara a instalação do laboratório móvel para dar continuidade aos trabalhos de escavações iniciadas em outubro
do ano passado, no Forte de
São José de Macapá, onde forram realizadas importantes e
raras descobertas.
Marcus explica, que o diferencial da Fortaleza de Macapá são as obras externas
realizadas durante as escavações, pois as internas são
consideradas comuns em
outros fortes. Nas escavações
anteriores foi descoberto um
caminho coberto que dava
acesso a rua Cândido Mendes. 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 continuidade às escavações para conclusão das pesquisas.
Para o arqueólogo, a fortaleza é um monumento extraordinário e suas descober-
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tas deveriam ser restauradas
e com ganhar uma nova dimensão. Foi descoberto ainda, 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 imediatamente a Fortaleza armavase para se defender. Para o
arqueólogo era um ponto estratégico fantástico, que até
então ninguém sabia.
Num trabalho de arqueologia é verificado tanto dos
comandados como dos comandantes, com os achados
é considerada informação
material , o que realmente
existe, técnica construtiva,

mãos de obras, enfim. Um
conjunto de elementos encontrados durante as escavações. Depois do inicio das
obras 1 o passo seguinte é a
discussão junto com Ipham e
o governo do Estado.
As escavações arqueológicas são um resgate de informações importantes sobre o
Estado, que beneficiará não
apenas o povo do Amapá recuperandp sua história, mas
também é um monumento de
padrão internacional, que
segundo ele, qtiando se tem
um monumento dessa qualificaçã não se pode fazer um
trabalho de restauração sem
que se cumpra o mais rigoroso padrão de técnicos, existente hoje em arqueologia.
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Sims realiza reuniões para esclarecer critérios do PFC
A Secretaria de Inclusão e
Mobilização Social (Sims), prepara diversas reuniões com as
beneficiarias do Programa Família Cidadã, para esclarecer
os critérios exigidos pelo programa. Durante a reunião serão apresentadas palestras de
esclarecimento quanto a questão da vacinação, preventivo
do câncer colo do útero, amamentação, assim como falar
dos programas executados
pela secretaria.
Os encontros acontecerão
a partir da próxima segundafeira (8), nos bairros do Buritizal,· São Lazaro. Pedrinhas,

Universidade, Perpétuo Socorro, Brasil Novo, Liberdade, Nova Esperança, Santa
Inês. Jardim Felicidade I e Il,
Carapirás, Loteamento Amazonas, Marabaixo e Distrito de
Fazendinha.
Para se manter no Programa a família, os beneficiários devem cumprir vários compromissos como im~
pedir a permanência de crianças e adolescentes em atividades de rua, principalmente a trabalho; comprovar matrí~ula e freqüência
delas na escola; comparecer
às reuniões mensais e ao

local.

atendimento sociofamiliar.
Para ser incluída, no programa a família deve ter a
renda per capita de até um
quarto do salário mínimo.
O atendimento é individual
e familiar, por tneio de reuniões mens a is de grupo,
com atividades educativas,
informativas e culturais.
Também são feitas visitas
domiciliares para diagnosticar a situação em que vivem as famílias assistidas,
além de idas a colas, creches, unidades de saúde e
outros órgãos governamentais e ONG's. (C.L)

NOTA AO PÚBLICO
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 10:20h,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 osistema omais breve posstvel.
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