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da 3a con-
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localizado
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3/tea. 4/nasa — oboé. 5/talma. 6/casear. 7/atacama.
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PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
A consultoria jurídica para planejamento sucessório 

tem aumentado durante a pandemia.
Atualmente o brasileiro tem 

mudado a cultura e pensado em 
organizar a transferência de seus 
bens antes e depois do seu faleci-
mento para preservar o patrimô-
nio na família com um custo me-
nor e evitar futuros litígios entre 
os familiares, seja por meio de 
testamento, doação, venda, com-
pra, por exemplo. Isso é o que se 
chama de PLANEJAMENTO 
SUCESSÓRIO, que leva em consideração os 
seguintes aspectos: tributário ( quanto será 
gasto com tributos e outras despesas  com o 
planejamento e após a morte), familiar (análise 
do regime de bens de casamento da pessoa que 
fará o planejamento, análise de quem herdará 
e receberá os bens com o planejamento, por 
exemplo) e societário (no caso de haver empre-
sa envolvida). A procura por advogados espe-
cializados  nessa área  aumentou muito durante 
a pandemia para consultas jurídicas. O PLA-
NEJAMENTO SUCESSÓRIO pode envolver 
vários caminhos: por testamento, por doação, 
por compra e venda de bens imóveis ou de bens 
móveis (carro, barco), por exemplo, ou investi-
mentos finanLceiros.  A pandemia está fazen-
do com que as pessoas avaliem melhor suas 

respectivas vidas pessoais e empresariais e a 
morte tem deixado de ser um tabu, passando a 
ser discutida e suas consequências planejadas. 

Zenaide Augusta Alves- 
Advogada OAB RJ 51.882

Assistência e consulta jurídicas em Direi-
to Sucessório (inventário, testamento, doação, 
curatela, interdição), Direito Imobiliário (lo-
cação, compra e venda de imóvel), Direito do 
Consumidor, Imposto de Renda Pessoa Física 
(declaração de imposto – inclusive de anos an-
teriores em  atraso, retificadoras,  malha fina, 
carnê leão), Trabalhista, Empresarial.

Contato: 
Celular/Whatsapp: 99708-5280 

E-mail: zenaidealves.advrj@gmail.com 

COCADA BRANCA
Ingredientes: um prato fundo de coco ralado fresco e um prato 

fundo com açúcar.
Modo de fazer: numa panela coloque o açúcar e o coco. Leve-a 

ao fogo baixo mexendo sempre até desgrudar do fundo (cuidado 
para não queimar). Unte a pedra mármore com margarina e jogue 
a cocada ainda quente. Espere esfriar e corte do tamanho que de-
sejar. Se preferir, para não engordurar a pedra mármore, unte um 
pedaço de papel alumínio e jogue a cocada ainda quente.

CUSCUZ DE COCO
Ingredientes: um coco fresco ralado em forma de fita, um prato 

raso com açúcar, uma pitada de sal, um pacote de tapioca, um vi-
dro de leite de coco e mais ou menos 2 litros de leite.

Modo de fazer: coloque dois litros de leite para ferver. 
Numa bacia ponha o coco ralado (separando um pouco para 
cobrir o cuscus), o sal, o açúcar e a tapioca. Misture tudo muito 
bem. Quando o leite ferver vá jogando-o nesta mistura até ela 
ficar bem molhada e a tapioca cozida. Passe para um tabuleiro 
grande, cubra com uma toalha e deixe esfriar. Depois de frio 
leve à geladeira. Na hora de servir faça furinhos na parte de 
cima do cuscus, regue toda a extensão com o leite de coco e 
salpique bastante coco ralado por cima.   

 
BOMBOCADO DE FUBÁ

Ingredientes: um pacote de coco ralado, uma lata de leite con-
densado, um vidro de leite de coco, uma lata com lata com leite 
de vaca, quatro ovos. duas colheres (sopa) bem cheias de farinha 
de trigo, três colheres (sopa) bem cheias de milharina, uma colher 
(sopa) de fermento em pó e uma colher (sopa) de margarina.

Modo de fazer: bata todos os ingredientes no liquidificador e 
despeje num tabuleiro ou refratário retangular untado e leve ao 
forno baixo por mais ou menos quarenta e cinco minutos.

SÓ DOCES GOSTOSOS!
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CURSO DE PERÍCIA 
GRAFOTÉCNICA FORENSE

A Coligação de Policiais Civis do Estado do Rio 
de Janeiro, em convênio com a Coligação Nacional 
de Peritos Forenses, realizará de 21 a 30 de junho de 
2021 o curso para formação de PERITO GRAFO-
TÉCNICO FORENSE. 

O curso é livre e qualquer pessoa que atende os 
requisitos poderá se inscrever.

Trata-se de atividade liberal, exercida por pro-
fissionais que poderão ser nomeados para atuação 
nos Tribunais estaduais e federais, além de poderem 

TRABALHE PARA O JUDICIÁRIO SEM PRESTAR CONCURSO

prestar serviços para particulares.
O retorno financeiro é compensador e a atividade 

de Perito Grafotécnico Forense é muito respeitada. 

Valor: R$ 900,00 (pode ser parcelado no cartão 
de crédito).

Inscrições: cursos@periciasforenses.com.br, co-
ligacao@colpol.com.br ou www.periciasforenses.
com.br

Telefone e WhatsApp: 21 99844-8936, 21 4103-
2955, 21 97154-8220, 21 2509-0611, 21 97115-
8001 e 21 2222-3887.
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ESPIRITUALIDADE

POR QUE MAIO É O MÊS DE MARIA?

Durante vários séculos a Igreja Católica dedicou 
todo o mês de Maio para honrar a Virgem Maria, 
Mãe de Deus. A seguir, explicamos o porquê.
A tradição surgiu na antiga Grécia. O mês de Maio 
era dedicado a Artemisa, deusa da fecundidade. 
Algo semelhante ocorreu na antiga Roma, pois maio 
era dedicado a Flora, deusa da vegetação. Naquela 
época, celebravam os ‘ludi florals’ (jogos florais) no 
fim do mês de abril e pediam sua intercessão.
 Na época medieval abundaram costumes similares, 
tudo centrado na chegada do bom clima e o afasta-
mento do inverno. O dia 1º de maio era considerado 
como o apogeu da primavera.
Durante este período, antes do século XII, entrou 
em vigor a tradição de Tricesimum ou “A devoção 
de trinta dias à Maria”. Estas celebrações aconte-
ciam do dia 15 de agosto ao 14 de setembro e ainda 
são comemoradas em alguns lugares.
A ideia de um mês dedicado especificamente a Ma-
ria remonta aos tempos barrocos – século XVII. 
Apesar de nem sempre ter sido celebrado em maio, 
o mês de Maria incluía trinta exercícios espirituais 
diários em homenagem à Mãe de Deus.
Foi nesta época que o mês de Maio e de Maria com-
binaram, fazendo com que esta celebração conte 
com devoções especiais organizadas cada dia du-
rante todo o mês. Este costume durou sobretudo du-
rante o século XIX e é praticado até hoje.
As formas nas quais Maria é honrada em Maio são 
tão variadas como as pessoas que a honram.
As paróquias costumam rezar no mês de Maio uma 
oração diária do Terço e muitas preparam um altar 
especial com um quadro ou uma imagem de Maria. 
Além disso, trata-se de uma grande tradição a co-

roação de Nossa Senhora, um costume conhecido 
como Coroação de Maio.
Normalmente a coroa é feita de lindas flores que re-
presentam a beleza e a virtude de Maria e também 
lembra que os fiéis devem se esforçar para imitar 
suas virtudes. Em algumas regiões, esta coroação 
acontece em uma grande celebração e, em geral, 
fora da Missa.
 Entretanto, os altares e coroações neste mês não são 
apenas atividades “da paróquia”. Podemos e deve-
mos fazer o mesmo em nossos lares com o objetivo 
de participar mais plenamente na vida da Igreja.
Devemos separar um lugar especial para Maria, não 
por ser uma tradição comemorada há muitos anos na 
Igreja ou pelas graças especiais que podemos alcan-
çar, mas porque Maria é nossa Mãe, mãe de todo o 
mundo e porque se preocupa com todos nós, interce-
dendo inclusive nos assuntos menores.
Por isso, merece um mês inteiro para homenageá-la.

Fonte: ACI Didital
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PERDA DE DENTES PREOCUPA?
A posição que os dentes ocupam na boca interfere na 

mastigação,  a primeira fase da digestão. Portanto, a masti-
gação só será eficiente se cada dente estiver em seu lugar e 
em boas condições. Nossos dentes dividem-se em molares, 
pré-molares, caninos e incisivos, sendo que os molares e pré-
molares têm a função de amassar os alimentos e os caninos e 
incisivos de cortá-los. Os dentes sustentam-se na sua posição 
na arcada dentária pelo osso e gengiva. A perda de qualquer 
um destes elementos compromete a posição e a estabilidade 
dos dentes, causando problemas gengivais e anatômicos.

A perda pode ser ocasionada por cárie ou doença da 
gengiva ambas causadas pela placa bacteriana (película fina 
de bactéria e “sujeira” que gruda no dente). Sem tratamento 
adequado, no caso da cárie ocorre possível dor de dente e pos-
terior tratamento de canal ou extração. Já no caso da doença 
periodontal ocorrerá a reabsorção do osso, presença de pus, 
mau hálito, mobilidade dentária e posterior perda dos dentes.

Na falta de um dente, os outros tendem a preencher o 
espaço vago, deslocando-se de sua posição. Com isso a es-
trutura inicial é modificada, afetando os movimentos normais 
da mandíbula (único osso móvel da face. É o osso da abertura 
e fechamento da boca), isso pode ocasionar dor de cabeça, 
estalo e zumbido no ouvido, dor no estômago devido à má 
digestão, fora que os dentes inflamados podem ocasionar dor 
nas articulações do corpo (odontologia sistêmica). Não deixe 
que isso ocorra com você, trate-se!!! Coloque prótese nos 
lugares com falta de dente; trate os outros dentes doentes, se 
tem “medo de dentista”, use os novos tratamentos disponíveis 
no mercado como a anestesia sem agulha, mas não deixe que 
seu dente se perca. Tem dificuldade de mastigar, a oclusão não 
está correta? Faça uma avaliação ortodôntica e ortopédica, 
não prejudique seu organismo todo pela falta de dentes!!! 
Afinal, a saúde começa pela boca. 

Até mês que vem,
Drª Renata Pescadinha

RP Clínica Odontológica: Tel. 2244-3108

Mês é celebrado por centenas de milhões de devotos pelo mundo.
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TERRA DE ENCANTOS

Capital e principal cidade do Ceará, Fortaleza é um 
dos principais destinos turísticos não só no Nordeste, 
mas de todo Brasil. Motivos não faltam para a cidade 
ostentar tal posição de prestígio: privilegiado litoral, 
ótima infra-estrutura e a hospitalidade de um povo 
bem humorado por natureza.

Cerca de 35 km com 15 praias compõem a exten-
são do litoral de Fortaleza. Porém, sua orla tem ca-
racterísticas diversas. A praia de Meireles, na Avenida 
Beira-Mar, possui boa parte da rede hoteleira da ci-
dade. Nela é realizada uma tradicional feira de arte-
sanato, “point” obrigatório para qualquer turista que 
vá a Fortaleza. Outra famosa praia da capital cearense 
- e um de seus principais símbolos - é a de Iracema. 
No local o visitante encontrará bares e restaurantes em 
sua agitada vida noturna moderna, mas também traços 
bucólicos, como a presença de pescadores. Porém, se 
o turista tiver vontade de saborear a comida típica do 
litoral do Ceará, sua busca terminará na Praia do Fu-

Turistas brasileiros e estrangeiros fazem de Fortaleza uma das mais visitadas do país. Belas 
praias e clima tropical são grandes atrativos

turo. Um pouco distante do centro da cidade, a famosa 
praia tem muitas barracas especializadas em frutos do 
mar. Além dos saborosos pratos, em geral, os preços 
também são convidativos.

Além dos limites da cidade, a região metropolitana 
de Fortaleza também possui magníficas praias. Ao nor-
te está localizada a de Cumbuco e, ao sul, mas pertinho 
da capital, está Aquiraz. Esta tem como principal atra-
ção o Beach Park (fotos), complexo que conta com o 
famoso parque aquático, resorts e belíssima praia. Todo 
conjunto é responsável por boa parte dos turistas que o 
Ceará recebe anualmente.

Outros destaques da cidade são o Theatro José de 
Alencar, que tem o nome do consagrado escritor, a casa 
onde ele nasceu e o Palácio Iracema, sede do governo 
do estado.

O Ceará sempre apresentou ao Brasil muitos hu-
moristas, que quase sempre começaram suas carreiras 
apresentando-se na capital do estado. Os espetáculos 

humorísticos são frequentes nas casas noturnas da ci-
dade e o humor “escrachado” é característico do povo 
cearense. Renato Aragão, Chico Anysio, Tom Caval-
cante, Falcão e Tiririca são alguns exemplos de artistas 
que ganharam fama além das dividas do estado.

A culinária também é outro ponto marcante da 
cultura cearense. Em Fortaleza o visitante encontrará 
restaurantes de comidas típicas nordestinas, como o 
baião-de-dois e a tradicional carne de sol, casas espe-
cializadas em frutos do mar, além das de alta gastro-
nomia internacional.

Com o aumento do fluxo de turistas europeus à 
cidade, o aeroporto Pinto Martins passou por refor-
mas e foi transformado em internacional. A cada ano 
a chegada de visitantes aumenta e a previsão é que 
esse número cresça ainda mais. Fortaleza foi uma das 
sedes da Copa do Mundo e recebeu jogo da seleção 
brasileira.



> BORDADOS

- ADVOGADOS

> ARTIGOS RELIGIOSOS

> COMPRA DE ANTIGUIDADES

> REFRIGERAÇÃO
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CLASSIFICADOS

NOTÍCIAS DO SEU BAIRRO!

> ALIMENTAÇÃO

> CHAVEIROS

> ESTOFADOR

TIROTEIO NO MORRO DO BOREL
Um bandido foi baleado durante uma troca de tiros 

com policiais militares da Unidade de Polícia Pacifi-
cadora (UPP) do Morro do Borel. Segundo a Polícia 
Militar, o ferido estava armado.

Logo cedo, moradores da região relataram a troca 
de tiros por meio de publicação em redes sociais.

De acordo com a PM, criminosos atacaram a base 
da UPP, o que deu início ao tiroteio.

TIJUCA PRESENTE É AMPLIADO
O programa Tijuca Presente, iniciado em 2018, 

ganhou uma expansão, chegando até o Largo da Se-
gunda-Feira.

Uma cerimônia com o governador Cláudio Cas-
tro, o deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL) e 
agentes do programa ocorre no último dia 11, na sede 
do 6º BPM (Andaraí).

Knoploch afirmou que os agentes terão à disposição 
uma cabine blindada no Largo da Segunda-Feira, além 
da reforma de um trailer, viaturas da Polícia Militar que 

estavam desativadas e a cessão de dez agentes.

CHUVA CAUSA ESTRAGOS EM VILA ISABEL
Na manhã do dia 13 de maio, o Rio amanheceu 

com os efeitos da chuva que caiu na cidade na madru-
gada anterior. Houve quedas de árvores em pelo menos 
quatro pontos da capital, que entrou em estágio de mo-
bilização, segundo o Centro de Operações Rio (COR). 
Os motoristas enfrentam também bolsões d’água. 

Em Vila Isabel, uma árvore caiu na altura do nú-
mero 262 da Rua Ribeiro Guimarães, e interditou a 
via. Após trabalho de equipe da Comlurb, a rua foi 
liberada, por volta das 7h40. Houve, durante a ma-
drugada, queda de árvores e galhos também na Ave-
nida Borges de Medeiros, na Lagoa, na Zona Sul, e 
na Rua Conselheiro Olegário, no Maracanã, na Zona 
Norte. Essas duas ocorrências já foram encerradas, 
informou o COR.

TUMULTO NO GRAJAÚ
Um vídeo gravado ao final de abril, no Grajaú, 

mostrou uma equipe da Guarda Municipal agredindo 
ambulantes que trabalham no bairro.

A Guarda Municipal disse que foi até a feira para 
verificar a denúncia de funcionamento de um food-
truck, sem autorização, e que os ambulantes jogaram 
pedras na direção dos fiscais.

Nas imagens, um guarda chuta um homem duas 
vezes e, na sequência, empurra outro comerciante. Em 
outro momento, o homem que estava no chão, está 
imobilizado com um ‘mata-leão’.

A corporação disse que foi preciso imobilizar e le-
vou o homem para a delegacia de Vila Isabel.

> AULA PARTICULAR



> EDIFÍCIO OPEN (Prédio Comercial)
Rua 28 de Setembro, 44 - Vila Isabel.
> CONDOMÍNIO VARANDAS DA VILA
Rua 28 de Setembro, 86 – Vila Isabel
> JULIO’S COIFFEUR
Av. 28 de Setembro, 134 – Vila Isabel. Tel. 2568-4995.
> SALÃO TOP VILA
Rua Sousa Franco, 386 A – Vila Isabel. Tel. 2577-4252.
> CONDOMÍNIO VILA SPACE CENTER
Rua Sousa Franco, 425 - Vila Isabel. Tel. 3879-0728
> PADARIA VILLAS GARDEN
Av. 28 de Setembro, 253/255 – Vila Isabel. 2234-7734
> VILA SHOPPING – GALERIA 226
Av. 28 de Setembro, 226- Vila Isabel.
> ÓTICA APOLO
Av. 28 de setembro, 258 lj D – Vila Isabel. Tel. 2576-0726.
> OFFICE PHOTOCOPY TRADE
R. Teodoro da Silva, 507  A – Vila Isabel. Tel. 2576-3099.
> VILA TRADE CENTER
Rua 28 de setembro, 389 – Vila Isabel.
> VILA TRADE SQUARE
R. Barão de São Francisco, 373 - Vila Isabel. 3879-5600.
> CENTRO EMPRESARIAL THE OFFICER. Visconde de Santa 
Isabel, 20 – Vila Isabel. Tel. 3879-5570
> CONDOMÍNIO VILA TRADE OFFICE
R. Barão de São Francisco, 322 – Vila Isabel. 2576-4624.
> PADARIA ESTRELA DO TIJOLINHO
Rua Vega – Andaraí. 2258-7751.
> GALERIA SAN REMO
Rua Barão de Mesquita, 891 – Andaraí.  Tel. 2238-3986.

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO CORREIO CARIOCA
> NUTRIDEAL TORTAS
Rua Uruguai, 151 – Andaraí. Tel. 2208-4908.
> CRIE FABRIK
R. Barão de Mesquita, 663, lj 18 – Andaraí. Tel. 3507-7689.
> ENCANTO DOS ORIXÁS
Rua Farias Brito, 8, loja C – Grajaú. Tel. 2571-4566.
> GRAJAÚ TÊNIS CLUBE
Av. Engenheiro Richard, 83 – Grajaú. Tel. 2577-2365.
> LOTERIA DO MATHEUS
Rua Barão de Mesquita, 948 – Grajaú. Tel. 2571-9852.
> RENASCER LOTERIAS
Praça Edmundo Rêgo – Grajaú. Tel. 2571-3713.
> ANTUNES LOTERIAS
Rua Uruguai, 329 – Tijuca. Tel. 2575-9453.

> DISK KI-SOPA
Rua Desembargador Izidro, 49 B – Tijuca. Tel. 3684-1211.
> LABORATÓRIO RICHET
Rua Pinto de Figueiredo, 55 lj A – Tijuca. Tel. 3184-3000.
> LIVRARIA ELDORADO
Rua Conde de Bonfim, 383, lj B – Tijuca. Tel. 2569-4747.
> LOTERIA CHIANELLO
Rua General Roca, 894 – Tijuca. Tel. 2568-0384.
> VILA CENTER SHOPPING 
Rua Silva Pinto, 49. 
> MARINA’S ADVANCED – INSTITUTO DE BELEZA
Rua Conde de Bonfim, 746 lj A – Tijuca. Tel. 2278-3809.
> HOSPITAL DOS ÓCULOS
R. Conde de Bonfim, 310, lojas C e D - Tijuca. 2234-0265 

> CENTRO COMERCIAL SAENS PEÑA
R. Conde de Bonfim, 310 - Tijuca 2568-5993
> EDIFÍCIO SAENS PENA MEDICAL CENTER
Rua Conde de Bonfim, 255 – Tijuca. Tel. 2196-0255
> GALERIA THOR
Rua Conde de Bonfim, 142 - lj 13– Tijuca. 
> ESPAÇO DAS ARTES DE A a Z
Rua Araújo Pena, 88 – Tijuca. Tel. 3872-3735
> DENTISTA MONIQUE
Rua Major Ávila, 455 / lj G – Tijuca. Tel. 3474-4757
> ESTRELUZ
Rua Santo Afonso, 153 / lj A – Tijuca. 3359-5305
> CRECHE E ESCOLA PEQUENO POLEGAR
Rua Carvalho Alvim, 653 – Tijuca. Tel. 3172-3003.
> CONSULTÓRIO DENTÁRIO DR. RAFAEL
Rua Costa Pereira, 3 – Tijuca. 3904-4844.
> ELETRICISTA JAIR
Tv. Soledad, 32 - Maracanã. 3149-8988 / 99553-2777.
> AULAS PARTICULARES 
R. Maxwell, 202 - Vila Isabel. Tel: 2572-7510 / 9133-0406
> IMANTADO DIGITAL
Rua Conde de Bonfim 831, lj D - Tijuca. Tel. 3592-2900.
> EMPÓRIO 
Rua Almirante Cóchrane, 146 - Tijuca.
> GRAJAÚ COUNTRY CLUB
R. Prof. Valadares, 262 - Grajaú. Tel: 2576-1996.
> SALÃO TIJUCANO
Rua General Roca, 586 loja B - Tijuca. Tel. 3648-1335.
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HISTÓRIA DA GRANDE TIJUCA

A Zona Sul da Zona Norte é au-
tossuficiente, tanto em sua estrutura, 
quanto no orgulho de seus moradores, 
em sua maioria de classe média e clas-
se média alta. 

Seus bairros, Tijuca Grajaú, Vila 
Isabel, Andaraí e Maracanã, estão entre 
os mais antigos, tradicionais, caros e 
populosos da capital carioca e seu índi-
ce de qualidade de vida é alto.

HISTÓRIA
“Tijuca” tem origem no tupi e sig-

nifica “água suja”. Mas o significado 
não é tão feio quanto parece. Refere-se 
à região da Lagoa da Tijuca, que pos-
sui muito mangue e água parada, logo 
associada à sujeira. Mas era apenas de 
terra, barro, sem nenhuma referência a 
esgoto, por exemplo. Essa lagoa está 
separada do atual bairro da Tijuca pelo 
Maciço da Tijuca. O bairro atual era 

apenas caminho para essa lagoa, razão 
pela qual acabou por adquirir o nome.

Os portugueses venceram os france-
ses no episódio da França Antártica, em 
1565, e, logo após isso, a região do atual 
bairro da Tijuca foi ocupada pelos padres 
jesuítas, que, nela, instalaram imensas 
fazendas dedicadas ao cultivo da cana-
de-açúcar. Os jesuítas além de ótimos 
educadores eram mestres na agricultura! 

Nessa época, foi construída uma ca-
pela dedicada a São Francisco Xavier 
que deu o nome à fazenda dos jesuítas 
mais próxima ao Centro: a Fazenda de 
São Francisco Xavier. Em 1759, com 
a expulsão dos jesuítas do Brasil pelo 
Marquês de Pombal, além do declínio 
da educação, as suas fazendas foram 
vendidas a centenas de novos sitiantes 
e perderam a função de grande plantio.

A região passou a caracterizar-se pe-

Tradicional, urbanizada e ao lado da floresta que é o pulmão carioca. Mas como ela surgiu e como 
de ocupação dos antigos jesuítas se transformou no que é hoje? Confira!

Foto: Correio Carioca
las suas chácaras, mas, a partir do sécu-
lo XX, passou a um bairro tipicamente 
urbano. 

URBANIZAÇÃO
Por volta de 1865, havia a primeira 

linha de transporte em veículos sobre 
trilhos no Rio de Janeiro, com tração 
animal, anterior ao bonde elétrico, li-
gando o Largo do Rocio (a atual Praça 
Tiradentes) ao Alto da Boa Vista. Isto é, 
se tratava de regiões adjacentes à zona 
previamente urbanizada, como o Centro 
e os bairros ao seu redor, caracterizan-
do-se, portanto, como regiões suburba-
nas no sentido literal.

É bom lembrar que nos Estados 
Unidos e na Europa, onde o processo 
de urbanização das cidades foi pioneiro, 
o subúrbio, em geral, é o espaço des-
tinado às elites e classes médias, uma 
espécie de refúgio da confusão, sujeira 
e perigos do centro, e geralmente com 
casas confortáveis. 

Até o início do século XX, assim 
também era no Rio de Janeiro. Foi a 
partir da reforma urbana do prefeito 
Pereira Passos, em 1903, associada à 
expansão imobiliária para beira-mar 
da classe mais alta, que o conceito de 
subúrbio ganhou contornos pejorativos, 
pois o proletariado migrou para lá.

Mas isso não se aplicou à Tijuca e 

seus arredores, que sempre foram habi-
tados por classes socioeconômicas pri-
vilegiadas.

FLORESTA
Mesmo diante da urbanização, per-

maneceu lá a terceira maior floresta 
urbana do mundo: a Floresta da Tiju-
ca, plantada por determinação de dom 
Pedro II em terras de café desapropria-
das, para combater a falta de água que 
se instalara na então capital do império. 
Desde aquela época já se sabia da im-
portância da natureza. 

Trata-se de uma floresta secundária, 
uma vez que é fruto de um replantio, 
compreendendo espécies que não são 
nativas da mata atlântica.

POPULAÇÃO
Originalmente aristocrática, a Tijuca 

sempre foi um bairro valorizado do Rio 
de Janeiro, berço de famílias tradicio-
nais e de uma classe média com bom 
poder aquisitivo. Já nos anos 80 e 90, 
o bairro viu surgir ou serem ampliadas 
várias comunidades carentes em seu re-
dor, diante da inoperância de várias ad-
ministrações públicas, fenômeno mais 
forte na região do que no restante da 
cidade, por questões geográficas. Entre-
tanto, no início da última década houve 
grande valorização imobiliária devido a 
melhorias estruturais.
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“Amai-vos uns aos outros 
como eu vos amei”
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