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Depois de vivenc iar os constantes problemas pelos empreendedores do setor energético, em especial o eólico, no 
tocante aos procedimentos para o licenciamento cultu ral de empreendimentos, o Centro de Estratégias em Recursos 
Naturais e Energia (CERNE), promove hoje e amanhã no período das 16h às 17h, no hotel Parque da Costeira o 
Simpósio Nacional Futuro & Patrimônio, juntamente com o IPHAN nacional (representado pelos superintendentes 
e arqueólogos dos Estados), para debater os problemas abertamente e chegar a um consenso em relação aos 
entraves que envolvem principalmente os achados arqueológicos e a contratação de arqueólogos. 

Além do presidente do CERNE, Jean-Pau/ Prates, confirmaram presença a presidente do IPHAN (nacional), 
Jurema Machado, presidente executiva da ABEEólica, Élbia Melo, presidente da CHESF, João Bosco de Almeida, 
representantes da EPE, do ONS e das principais empresas do setor energético no país, como CPFL, Energisa, 
Serveng, EDP, Renova, Atlantic e lberdrola, entre outras. 

Um caminhão-laboratório de arqueologia também estará aberto à visitação durante todo o evento. O laboratório 
móvel pertence ao coordenador do laboratório de arqueologia da UFPE, professor Marcos Albuquerque, e traz 
material arqueológico resgatado durante obra da CHESF, no sítio arqueológico em Pilões 1 PB. 

Nesta iniciativa foi decisivo o apoio da ABEEólica -Associação Brasileira de Energia Eólica. Entrevistas e outras 
informações sobre o evento serão disponibilizadas à imprensa, nesse primeiro dia do simpósio (quinta-feira, 26}, das 
76h às 7 7h. 
No segundo dia, o acesso será livre durante toda a manhã, até o encerramento do evento. 

A programação completa pode ser conferida em www.cerne.org.br/futuropatrimonio 
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Jornalista com passagem na Tribuna do Norte, onde começou como repórter. chefe de reportagem e editor de 
Economia e Brasil. 
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