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História escondida
no Sítio da Trindade
PATRIMÔNIO PCR nunca instalou placas informativas para ajudfll turistas a conhecer os

vestígios do Forte Real do Bom Jesus, marco da resistência brasileira contra os holandeses
Sítio da Trindade, área
de 64 mil metros quadrados no bairro de Casa Amarela, continua à espera
da sinalização prometida em
29 de janeiro de 2010 pela Prefeitura do Recife. As placas destacariam para visitantes os vestigios do Forte Real do :Som Jesus, marco da resistência lusobrasileira contra a ocupação holandesa em Pernambuco, no século 17. O sítio eogloba as ter·
ras da antiga fortaleza.
Um dos indícios da existên·
cia do monumento é o fosso
em volta do forte, que teve
uma parte localizada em pes·
quisas arqueológicas. O acha·
do está sinalizado por banners
desbotado5, rasgados e picha·
dos. Cupin.~ devoram o suporte de madeira de um deles. As
peças foram colocadas pelo La·
boratório de Arqueologia da
Universidade Federal de Per·
nambuco em 2009, durante as
escavações, e serviam para divulgar o estudo ao público.
As mUralhas de terra do forte, também chamado Arraial
Velho do Bom Jesus, tinham como função impedir que os holandeses invadissem as áreas
de engenhos de cana-de-açúcar. Resistiram as ataques por
cinco anos, de 1630 a 1635. O
fosso dificultava o acesso dos
invasores. Em janeiro de 2010,
a prefeitura anunciou projeto
para resgatar o Sítio da Trindade, na Zona Norte, como espaço de memória, com sinalização e tratamento paisagístico.
Nada aconteceu até agora.
Um obelisco que assinala o Forte Real do Bom Jesus, colocado
no terreno, em 1922, pelo Insti·
tuto Arqueológico, Histórico e
Geográfico PernJimbucano está
sujo e pichado. E mesma situação de um pedaço de parede
perto do fosso, que tem estam·
pada uma figura masculina,
sem nenhuma identificação.
O anfiteatro do sítio, perto da
sementeira, precisa de reparos.
Todas as paredes encontramse pichadas e há rachaduras no
piso. A mureta, a barra de ferro
e os degraus da escadaria de
acesso estão quebrados. Folhas
secas que se soltam das árvores
se acumulam pelo chão, com sacos plásticos, copos descartáveis, embalagens de biscoito
e garrafas PE'l'.
O tratamento paisagístico e
a sinalização foram anunciados na reunilío de janeiro, ·
quando o Prefeito do Recife,
João da Costa, comwúcou a
decisão de transferir para outro lugar o projeto da Refinaria Multicultural prevista para
o Sítio da Trindade. Proposta
da gestão passada para inserção de jovens no mercado de
trabalho da cultura, por meio
da dança, música, artes plásticas e design, a refinaria seria
instalada em dois blocos.
Procurada para falar sobre o
assunto, a prefeitura optou por
escrever uma nota dizendo apenas que serão colocadas duas
placas no sítio contando a história do lugar, com infonnações
sobre o fosso. Uma \"Oltada para a Estrada do Arraial e a outra, para a Estrada do Encana·
mento. A obra está prevista pa·
ra começar em agosto.
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•• CATÓLICA IN 2012 COMEÇA AMANHÃ
Cooleça nesta segunda-feira (21) oCatólica In 2012. Oevenro de llllonnação
profissional realizaoo pela lJnlcap Irá rec-eber, a1é sexla-feira (25), estudantas

5do Ensino Médio de es.::olas p(.(lRcas e ,.Wadas. Éaoportlllldade para quem

·., quer tirar ctl'lidas sobre as profissões e mereado de trabalho. Para isso.
~ professores. alunos e funcionários da Universidade etaborar.m uma

.. programação especial com oficinas e WOil<shops que sefiiO reaizados das
131130 is 17h30. I>Jétn disso, baverá visitas guiadas às salas de aulas e
li! lalloratórios dos diYer$0S Cli!SOS da Unlcap. As 10sc~ções Solo gratuo1as e
i!! podem ser feitas pelo síte www.IJillcap.br/catolicaín. Outras lnrormações !)elo
telefooa 2119.4016. Con1ira ababw a programação nS41mlda:

i

fventoo, Jornalismo. Relações
~unda-Feira (21)

Pl)b(;cas. Publicidade e
Propaganda: Fotografia. Turismo e

Jogos Digitais.

TOIÇ3·1eira (22)
Quarta-feira (23)

Oufntl·felra (24)

Sexta-feira (25)

•

i/

Administração, Ciências Contábeis.
Economia. ~o Portualia e
Serviço Social.
Ciências Bioló!jcas, FtSio!erapla,
fonoaudologia, Gestão HoSilitllar
e Psloologla.
ArquitebJra e l!lbanlsmo, Ciência da
Computação, Engenharia Ambiental.
Engenharia Oufmlca. Qufm!ca (lk:.),
Asica (lic.), EngetlhW CMI e
Matemálica (Uc.).
fílosofia. Teologia, História (Uc.).
Letras (üc.), ~agogia (Uc.)
e Dlreilo.

EX-ALUNO DE DIREITO FAZ
DOUTORADO EM BUENOS AIRES

Ele faz parte do seleto grupo de ooutorandos em Oiteilo da Universidade
Fedetal de Buenos Aires. Mas até esiUdar na instituição portenba, .JOOo
Paulo Simões SiQueira. de apenas 28 anos. percomu um longo caminho.
Trajelólia que começou na graduação em Direito na Univelllidade Cató~ca de
Pernambuco. A refelllncia da Unicap é algo de família. O pai dele. Luiz
Virgfnlo de Siqueira Filho, defensor público de Pernambuco, é ex-aluno da
Caló~ca. "Teooo a certeza que mlooa aprovaç!o no processo seletivo foi
bastallle Impulsionada pela minba !Jaduação na Unicap.lnst~lçAo tJadicional e mu~o respeitada pelo que represeflta no meio acadêmico e educaclcnal brasileiro. A Universidade olerece um corpo dOCente ex11emameote
qua/nicado e uma eslruiUra flsícá consistente. Sem dúvida. é a meltlor do
Estado. dlsponib~lzando uma biblioreca moderna. atualizada e or~anilada.
além de oferecer um Fórum Universitllio extremamente eficiente", ressalta
Jolo Paulo. que deve defender a tese em abril de 2013.

• INSCRIÇÕES PARA OVESTIBULAR 2012.2
i/'
COMEÇAM DIA 26
Começam no próximo sábado (26) as lnsc~çOes para oVestibular do meio
do ano da Universidade Católica de Pernambuco. Há vagas nos curnos de
Arquil8tura e Urbanismo, Direito, Hlst611a, Jornalismo, Engenhalia Civil e
Engenharia Oulmica. Oprocesso se4etivo 2012.2 será realizado petas notas
do Enem 2009. 2010 ou 2011 ou por melo de provas do vestibular
tradicional marcadas para o dia 14 aifulllo. das 811 as 13h. Ainscrição
será fena pelo sita www.unicap.br/V!11tmular. Atan será de A$ 80,00. Os
candidatos que estudaram tOdo o Ensino Médio em escola publica terão
desconto de 50% no valor da taxa. Outras informações pelo telefone
2119.4143.

DEGRADAÇÃO
Obelisco colocado
no terreno em 1922
está pichado.
Banners
indicativos do
fosso que
cireundava o forte
estão desgastados
e o anfiteatro

precisa de reparos
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CONFERÊNCIA DISCUTE

i/ SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE
AUnicap irá sediar a IColllerência de Meio Ambiente e Sociedadas Sustllntáveis (I Comeiass). Oevento promovldo pelo lnstHUio Humanltas Unlcap
(IHU) será realizado en!Je os próximos dias 4 e 6 de junllo no atJdHório G2.
o principal objebo é integrar profissionais, pesquisadores e estudanlts
para difundir oonheclmemos e expeliêllcias acadêmicas sobre relação
homem-natur&la. Na programação baverã debates e palestras sobre temas
como bioflegócio e educação amblefltal. Aorganização do IComelass estâ
a cargo do Pró~Kor Comunítállo e coordenador do IHU, Padre lúcio Flávio
Clrne, e da professora do curso de Ciêllcias Biológicas da Unicap, professora Goretti Sônia. lns.::riçóes pelo www.unicap.br/lhu.

Perda de dentes: 70% da população sofre com isso.
A$ principais causas da perda
dos dentes são extrações
desnecessbias, falta de
um bom diagnóstico e de
infonnação para cuidar
da dentição, demora para
procurar um dentista
e a ausência de tratamentos
I>< l4lfo Cotdeilo • CRD/PE "'6
de qualidade.
Quem sofre com a perda de urn Os tratamentos para voei!
repor os dentes ausentes ou
ou mais dentes pode fazer a
reposição através do implante substituir o uso da dentadura
ou da pr6tese dentária fixa.
por dentes fixos estão mais

acessíveis, tanto
para próteses fixas como
para colocação de implantes,
inctusive os importados.
I
OOdontocape tem
especialistas com grande
experiência para fazer um
diagnóstico preciso e um
tratamento espedfico para
o seu caso. Marque uma
consulta e descubra todas
as facilidades que só o
Odontocape oferece.
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O Prol. Or. Zef81ino Rocha vai participar do XIX Coogresso do Cfrclio
Brasileiro de Pslcanâllse, que aoonl!!ce de 7 a 10 de ~nllo na Associação
Brasil Amm (ABA). JUnto a outros qua~o especJalistas, Zeferino será
~cista durante os quatro dias de congresso. que terá como tema "A
Cfrl!(a Pslcanalftlca no Século XXI: enconlros e desencontros nas relaçOes
lnterpessoais'. Outras Informações pelo telefone 3242.2352 ou pelo sile
www.circiAopsicanalitioope.com br.
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Atendimento também à noite, das 18 às 21h.
Maia comodidade para você.
•implante Dentário e Prót.se • Odo11tologia Estética e Ortoclontia
•Implante Dentário em 72 Ror.u
Agende uma ronsulta.
• Graças- (81) 3301.7830 • Boa Viagem· (81) 3301.5780
• Agiill•non • (81) 3221.1331 • Caruaru - (81) 3721.7479

.!. PROFESSOR DO MESTRADp EM
• - PSICOLOGIA CLiNICA SERA
~ C9NFERENCISTA NO XIX CONGRE~SO DO
.- CIRCULO BRASILEIRO DE PSICANALISE

centro odontológico
Centtal cl< Atendimento: 3301.7330

.!8 UNIVERSIDADE NÃO "{EM IDADE

~!,. OFERECE CURSO NA ÁREA

•

DE PSICOLOGIA
As modalidades prállcas do plmtio, o pslcodlagnóstico ~oratJvo e
oficinas de crialividade serão lemas de um minicurso oferecido pl!lo
PrO(Irama Universida<k Não Tern Idade. As aulas serão ministradas pelos
professores Ana Pauta NOiii<D Cimico, Oarielle de Fálima da Cunha
Cavalcanti de Siquan leite e Rafael Auler de Almeida Prado e ifão acontecer
de 2 a 13 de julho, das 13h as 17h, na sala 711 do bloco 8. Ovalor da
111scrição ê de R$ 125,00. O cu!llo é voltado exclusivamente para
estudantes de psicologia a partir do 1• perfodo e pslcóiOIIDS formados.
Outras Informações podem set obtidas pelo telefone 2119.4140 ou p8o
www.unlcap.br/univer.;idade.

