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Ossos no Pát ·o de #Wo Pedro 
Operários vendem, ilegalmente, material encontrado em escavação 
João carvalho 

Surpresa nas escavações nas 
obras de revitalinção do Pátio 
de São Pedro, no centro do 
Recife. Foram encontrados vá
rios cachimbos de barro e ossos 
antigos, pertencentes a um ani
mal, provavehli.ente da época 
da construção da Igreja de São 
Pedro, erguida no pátio em 
1728. Mas o que seria alvo de 
estudos arqu lógi< pod 
trnnsfurmar num problema: por 
apenas R$ 10,00 é possível 
levar pra casa uma dessas rari
dades históricas. 

Pedreiros da construtora 
Brandão Cavalcante, responsá

nambuco (UFPE) pudessem 
analisar" ,afirmou."Eu pedi para 
que qualquer coisa encontrada 
fosse trazida pra cá, não sabia 
que estava acontecendo isso", 
disse. 

De acordo com o chefe do 
Departamento de Arqueologia 
da UFPE,MaocosAlbuquerque, 
o comércio de tudo que é <» 
jeto de estudo para os historia
dores não pode ser vendido. 

" crim é federal, ontra-
riando a lei 3.924 e punível em 
três artigos do Código Penal.A 
pessoa pode indmive ser prest", 
afirmou o professor. "É um ~ 
surdo que isto esteja acontece& 
do", disse, indignado. 

vel pelas obras, 
estão vendendo 
todo o material 
encontrado 
para comercian
tes do local, o 
que é conside
rado crime con
tra o patrimônio 
nacional. 

Cachimbos 
de barro e 

Os primeiros 
ossos furam e& 
contrados nas 
imediações da 
Igreja e levados 
pelos pesquisa
dores para se
rem estudados, 
mas já estão 
em exposição 

-ossos sao 
oferecidos 
porR$10,00 

Na manhã de ontem, um dos 
fimcionários da construtora ofu. 
receu alguns cachimbos para a 
equipe de reportagem da Folha. 
"Tem uns caras aí que com
pram por R$ 10,00 um saco 
cheio", contou outro funcioná
rio que não quis se identificar. 

Alertada pela reportagem, a 
engenheira da Prefeitura do 
Recife, Maria Ludnda, coorde
nadora das obras de revitaliza
ção, pediu explicações ·à cons
trutora sobre o assunto, para 
recolhimento dos cachimbos 
e tudo que foi achado na obra. 
"Desde que furam encontrados 
os ossos, recomendei a parali
sação do trabalho no local para 
que os arctueólogos da 
Universidade Federal de Per-

no Museu do Forte do Brum. 
"Só poderemos afirmar a 

idade certa da ossada através do 
teste do Carbono 14. Isso vai 
ajudar muito para estudos sobre 
a história da cidade, identifican
do aspectos da época", infor
mou Marcos Albuquerque . 
"ESperamos encontrar mais ob
jetos de estudo durante as obras 
no pátio". 

A revitalização do Pátio de 
São Pedro teve início no mês 
de julho e deve terminar em 
novembro. Depois de tudo 
pronto, o local vai servir como 
mais um ponto turístico e cul
tural do Recife, com um ca
lendário anual de shows e ex
poRiçÍle." prJa pre
feitura. 

Hélia Scheppa 

Prefeitu:r.~:J já a~i;;;ou construtora que material deve ser recolhido 

Habilitação 
Quem quiser tirar a 

primeira carteira de 
motorista ou mudar a 
categoria da Carteira 
Nacional de Habili
tação (CNH), vai ter 
que esperar um pouco 
mais. Todas as 150 
vagas disponíveis para 
esses serviços foram 
preenchidas e as iins
crições só serão reaber
tas a partir do dia 13 
de setembro, data da 
implantação dos novos 
pro edim ntos de ha
bilitação. Os demais 
serviços oferecidos 
pelo Detran, como re
novação da carteira e 
2• via, vão continuar 
funcionando normal
mente. 

Catracas . 
A Empresa Metro

politana de Transportes 
Urbanos (EMTU) tem 
dez dias, a partir de se
.gunda-feira, para substi
tuir as novas catracas 
que estão sendo alvo de 
inúmeras reclamações 
dos usuários do trans
porte coletivo. A As
sociação de Defesa da 
Cidadania e do Consu
midor notiflcou a em
presa exigindo a troca 
do sistema de controle, 
tendo como base um 
abaixo-assinado com 
dnco mil assinaturas de 
pessoas que não estão 
satisfeitas com as novas 
catracas. Caso a EMTU 
não cumpra, a Associa
ção vai entrar na Justiça 
com uma ação coletiva, · 
segundo a presidente da 
entidade, Rosana Grin
be-rg. 


