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Patrimônio,

DiretoiPinterino do  
IPHAN prefere não  
tocar no Parque Lage

"Não sei informar; não posso 
falar; seria leviano de rainha par
te fazer qualquer declaração 
sobre o Parque Lage, assunto do 
qual estou inteiramente por fora" 
foram algumas das declarações 
feitas ontem pelo diretor interino 
do Instituto do Patrimônio His
tórico e Artístico Nacional, ar
quiteto Antônio Pedro de Alcân
tara, que, a convite do Prefeito 
Marcos Tamoio, abriu ontem na 
Sociedade dos Arquitetos e En
genheiros do Rio de Janeiro o 
Seminário de Estudos Turísticos.

Aparentando nervosismo e 
fum ando muito, o diretor interino 
do IPHAN, que concedeu en
trevista coletiva à imprensa no 
saguão da Seaerj deixou sem res
posta também as seguintes per
guntas: — Quem, dentro do 
IPHAN, senão o próprio diretor 
interino, poderia dar informações 
mais concretas sobre a  situação 
do Parque Lage? Qual a posição 
oficial do IPHAN, no momento 
em que a obra da Construtora 
Coema S/A , em área tom bada do 
Parque Lage e, por isso mesmo, 
ilegal, recebe um veto do Ministro 
da Educação Ney Braga?

Sempre na  defensiva, ele 
declarou, a certa altura: “não 
tenho medo de dar m inha opinião 
quando tenho opinião formada 
sobre qualquer assunto. Neste 
caso específico (o Parque Lage) 
ainda não a tenho. Não estou 
aqui como simples cidadão, mas 
como representante de um órgão 

(governam en ta l, e q u a lq u e r 
opinião apressada a respeito de 
situação tão delicada como a do 
Parque Lage poderia ser levia
na".

Explicando que “meu setor 
de trabalho dentro do IPHAN 
não está de forma alguma re
lacionado com o Rio dê Janeiro” , 
Antônio Pedro de Alcantara 
declarou que "qualquer tom- 
bamento que vetasse de alguma 
forma o desenvolvimento da 
cidade seria ridículo” .

— Este é o caso do Parque 
Lage? perguntou um repórter.

— Não. Estou falando de 
casos tais como o do Palácio 
Monroe.

Sobre a preservação efetiva 
dos imóveis tombados, disse o 
diretor interino do IPHAN: “toda 
vez que um a área legalmente 
tom bada é invadida, a legislação 
é aplicada e pune os culpados” .

Interrogado sobre o caso do 
Parque Lage, onde, mesmo com o 
embargo da obra do “ Palazzo 
Pitti” e “ Pallazzo dei Parco", 
atualmente no oitavo piso, o ecos
sistema e, conseqüentemente, o 
lençol d ‘água do solo foram 
p re ju d ica d o s , d isse A ntônio  
Pedro “ que a legislação toma as 
providências . . .” .

O diretor interino do IPHAN 
informou aos jornalistas que a 
Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro pretende designar comis
são para levantamento de imóveis 
que devem ser tombados. “ Há 
uma série de profissionais — dis
se ele — que curtem adoidado o 
Rio de Janeiro e que, certamente, 
serão chamados a participar des
ta comissão. Por enquanto, ainda 
não foram estruturadas áreas 
para possíveis tombamentos, mas 
posso afirm ar com certeza que já 
existem projetos nesse sentido. 
Existe um a proposição do mu
nicípio, de formar comissão de 
técnicos de dois níveis para deter
m inar essas áreas".

O Seminário, que teve início 
ontem e se estenderá até o dia 21 
do corrente, tem por meta a 
elaboração de um "Plano de O r
denamento Turístico da Cidade 
do Rio de Janeiro” , que começou 
a ser realizado na última segun
da-feira.

Organizado pela Prefeitura 
do Rio de Janeiro, conta com a 
p a r tic ip a ç ã o  do S ecretário  
Municipal de Turismo, Pedro 
Toledo Piza, além do Secretário 
Geral do Ministério da Indústria 
e Comércio, Lício de Faria.


