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PATRIMONIO Serviço no Bairro do Recife estava parado há uma semana 

Procuradoria libera 
·obras em área de 
valor arqueológico 
S 

erá retomada hojé a implan
tação de galerias pluviais na 
Avenida Alfredo l.Jsboa, 
Bairro do Recife, suspensa 

há uma semana por recomenda
ção da Procuradoria da República 
em Pernambuco. A obra foi parali
sada porque a procuradoria enten
deu que a Empresa de Manutenção 
e Umpeza Urbana (Emlurb) realiza
va o trabalho sem cuidado com a 
preservação do patrimônio arqueo
lógico. Durante as escavações foi 
encontrada uma estrutura de pe
dra que pode fazer parte do alicer
ce da antiga Igreja do Corpo Santo, 
de 1750, ou da muralha que prote
gia a cidade dos ataques dos inimi
gos, no século 17. 

A liberação imediata do serviço 
foi detenninada, ontem à tarde, pe
lo procurador da República Mar
cos Antônio da Silva Costa, após 
reunião com o presidente da 
Emlurb, Eduardo Sivini, com a se
cretária municipal de Planejamen
to, Celecina Pontual, e com o supe-

rintendente do Instituto do Patri
mônio Histórico e Artístico Nacio
nal (Iphan), Roberto de Holanda. 
Também participaram a diretora 
de programas especiais da Empre
sa de Urbanização do Recife 
(URB), Rúbia Simões Campelo, e o 
secretário municipal de Assuntos 
Jurídicos em exercício, Errn1io d'Al
meida Pontual. 

continuação do trabalho e pediu 
que no final fosse encaminhado ao 
Ministério Público Federal relató
rio da equipe ou do arqueólogo res
ponsável pelo acompanhamento 
das escavações. Do mesmo modo 
caberá ao lphan e à Secretaria de 
Planejamento enviar relatório so
bre o acompanhamento dos traba-

lhos. 
Celeciila 

Pontual escla
receu que, ao 
·serem encon
trados os vestí
gios arqueoló
gicos, as esca
vações passa

PCR justificou que 
escavações 

Quanto às es
cavações futu
ras, no Bairro 
do Recife, ficou 
acertado que 
somente serão 
pennitidas pe
la Secretaria de 

estão sendo 
acompanhadas por 
equipe da UFPE 

ram a ser, de imediato, acompanha
das por UIÍla equipe da Universida
de Federal de Pernambuco (UFPE). 
Já o presidente da Emlurb falou do 
caráter emergencial da obra, que 
vai melhorar o escoamento das 
águas no Bairro do Recife. 

Diante do que foi exposto, o pro
curador da República liberou a 

Planejamento com autorização pré
via do lphan, após aprovação de 
projeto técnico de um arqueólogo. 
Dentro de 10 dias, o Iphan deve en
caminhar relatório ao Ministério 
Público Federal sobre as obras em 
andamento no Bairro do Recife, in
formando a existência de projeto 
técnico. 


