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á exatamente um mês

começava a obra da arena pernambucana para a
Çopa do Mundo de 2014. Uma fai·
xa de 52 hectares dentro do terreno de 270 hectares da Cidade da
Copa já está isolada por tapumes
de concreto. O canteiro de obras
do estádio, com iluminação e ios·
falações em contêineres. conti·
nua sendo montado no local. após
a autoriLlçào da Agência Estadual

de Meio Ambiente (CPRH), publi·
cada no Diario de Oficial de Per,
oambuco em 30 de julho. Trata·
tores realizam a limpeza. ainda
em sua fase preliminar, antes da
terraplanigem da área onde será
constru!da o estádio com capaci·
dade para 46.214torcedores, orçado em R$ 532 milhões. Essa segunda etapa só deverá acontecer
dentro de dois meses.
Por enquanto, apenas 18 operá·
rios estão no dia adia da obra. mas
o número poderá chegar a~ mil
empregos no pico, entre diretos e

Superesportes inicia hoje a série Diário
de uma Arena, que mostrará, no dia
30 de cada mês, como ~stá a construção
do estádio em São Lourenço da Mata

A

mes
indiretos. Ainda bá muito oque ser
feiro até a conclusão.Tirando apia·
ca oficial lia empreitada, na IIlai'
gem da rodovia BR-408, com o Dl)me •Arena Pernambuco·. é dificil
imaginar que será erguido um es·
tádio em S.:ic ~urenço da Mata. A
vegetação ainda cobre toda a área
exata onde será construído aarena
multiuso, próxima ao Rio Capiba·
ribe. Apesar do inicio tímido, a estrutura local já sofreu um nítido
avanço em relação ao mêsanll!rior.
quando a equipe do Superespol'
ets eS!l!Ve no local.

J>oç sinal. o Superesportes ini·
ci.t booe série Diário de uma Ama.
com periodicidade mensal com o
passo a passo do futuro estádio. a
principal obra do estado para o
Mundial do Brasil. Cercada de
muita burocracia e incerteza
quanto ao destino pós-Copa. a pra·
ça esportiva começa a se tomar
realidade, a 19 quilômetros do
Marco Zero do Recife. Acada dia
30 do mês, •aniversário" do inicio
dos trabalhos, será publicada uma
reportagem com informações, fo.
tos e números sobre a evolução

Jardim Pl!neclo

Arqueologia

O apose;ntado~WdÚ!l9J~

Cerca de 60 hectares d• Cidlde
da Cepo p. tiv<nrn a wpemcie
pro$pectada pelo depu1:1menro
de arqueologia da Univeni<bde
Federal de Pernambuco (UFPE).
O professor Hmos Albuquer·
que,que coordena o escudo necasário pan a obter que a Od&o
brecht consiga a lkença de insta·
laçkl junto ~Agência Estadual de
Meio Ambiente, acrHil> que o
relacório del'eli ser finalizado em
dois meses -a pesqlisa, com nove pessoas envolvida;, começou
h;\ uma semana.AI! o momenro

é um dos últimos moradores
amiga comunidade de Jardim Pe·
nedo que ainda não dei:anm o lc>cal Ele seg~~e com a esposa em
uma casa de a!wlana. dentrO da
área oode seri erguido a al'l!lla,
pois alega que •inda não n!<ebetl
• indeníw;w, ;qlesar de t~~r usinado a proposta do estado. •Aslus eu vivia aqui produzindo wdo
n• m'nlla 'iida.A&orn me tinto ro.
mo um escnvo.Aigllns ji reteberam (a indeni%2çlo). Com outros,
é só pedido de espera. Ji estou
'ftndo a hora de fk.ar passando
tntor na mlnfla frenu. Quero 01)meçar a minha llll'r.l 'iid•", afum•
VM!ir;, <lJI! usim como rroitos dos
antigos moradores da comunida·

de onha l.ml pequena~ agn.
cda. O ~~do, que chegou no
terreno hi sete •nos. pretende .e
mudar para Camela. cSstrito de lpoju<a. De aéordo <001 o gowmo do
estado, mais d~ 100 famílias p. foram

indenizadas atn.vés ela Companhia
Esudual de Habitação e Obras
(Ceh.&). Quase todas p. desocupa·
raro os imówi~Todas essas asu es·
tio sem as telhas, p que os l!Xi>f'O·
prietários pud!nm levar o INWi•l.

foram achados !ris vestfgios do
século XIX de origem ioglesa. Os
dois laboracórios móve<s (cam~
ni!OOs) dos arqueó!Qgos escio ao
lado do centro administrativo,

Centro administntivo

Si.Wiuçlo

Conforme antecipado pelo Su·

Secas proibindo a u~~rapQssaaem
ou fila dupla, vnr aperm à direQ,
pere! Os siWs cr»cionais do !)in.
sito p foram colocados na pm;.
pai >ia óe;u prinen eapa da cln.
com a f110IItalOOl do canteiro de
obras, logo no iltoo do 12rnnoàs
lllall"llS da radoWa.l.cg<> na entrada. na beira da estrada. a primeira
placa. na cor lvar!a. a!Ulciando a
uena a-400 metrOs de cistincia.f'or
silal. o nome ollclll do estáQo apesar das COil1Jl7;érsias, a>m v.\rioe nomes divulgados anteriOf'meme - parece ter ~do a um
coosenso:Arena Pernambuco. es-

peresportes, a an~ sede da
associação de moradores d" Jar·
dlm Penedo de Baixo virou o
pr'ncipalimóvd do ~trO admi·
nlstn.llvo da obra na arena. A
reforma no loul (pintura. te·
lhas, reboco) ainda não acabou.
Além disso. containm que~
funcionar ccmo escritórios tam·
béln p. foram instalados, assim
como os banheiros qulm!cos.
P.ra iniciar de b.to a operação
do locah falta ainda a insulaçio
de uma rede de Internet. que
deverá acon~er em no mbi·
mo 1S dia~ O •cesso primipal

ao terl'ello onde senl construído o
esúdio pma exatamente pelo centro adminisv.oliYc, iá cerado por U.·

pumes de concmo e vigiado 2~ horas por agentes de segurança de
uma empresa privada.

-

crito com todas as fetra~, numa

da edificação, cujo primeiro pia·
no contará com a arena. um eotacionamento {com seis mil vagas),
um centro de imprensa e uma
área para a Fan Fest da Fifa.
Serão 25 meses de muito trabalho no tmeno acidentado, com resquícios de Mata Atlântica. Li,já Cl)meçam achegar as máquinas pesadas (tratores, caminhões eempilhadeiras). que vão operar até dezem·
bro de 2012. o prazo máximo para
a inauguração, dado pelo próprio
governo do estado e pelo consón:io
responsável pela obra. Aconferir.

Hobite ·Além da edição impressa. a §érie contará também com o
suporte de um hotsite no portal
díariodtpemambuco.com.br, com vi·
deose imagens exclusivas do megaprojeto da Cidade da Copa, além
de reportagens especiais relacionadas com a arena. como a viabilidade econômica do estádio (com ou
sem os clubes) ou os projetos 51)óoambientais prometidos pelo consórcio liderado pela Odebrecht. O
gigante de concreto começ()u a sair
do papel em uma área longe do pJa.
no urbano. Agora. fiScali.zaremos.

com uma }lQI'akmilla completa para
a ldemiflcação de qualquer re~q.~fcio
histórico <lJI! seja enconcndo nu escavaç6es.Toda a pesquisa dos arqueólogos ser.\ transmitida ao vno pela in·
Wtlet, em vldeo. O si~ (wow.mot

marqueoJogio.pto.br) deverá eldbir o
vldeo a partir de:m 1001ana."Eswnos
traballlando com uma demanda gran·
de, mas temOS a estrutura para con·
dulr logo a pesqvisa",dlsse o pro(t$-

placa d!áal dl Odelnd1t. Boa patU! da

gada. possibiliando o cr.lfe&o de rNqui·
nas pesadas. oorno tniXlreS eC211ilhôes,
que ji dl01glm ao local

pista principal do cemno {anllp "AYenida Deus é Fid'1 Jj. kli reb madu alu·

101' Albuquerque.

