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PENSÃO SUSPENSA PELO INSS

Por Zenaide Augusta Alves
Advogada OAB RJ 51.882
E-mail: zenaideaugustaalves.advogada@gmail.com

Você que é aposentado ou pensionista do INSS já passou 
pelo susto de ver no seu extrato do INSS ou no seu cadastro 
no site do MEU INSS que seu benefício previdenciário foi 
suspenso? 

Em 2019, com a Lei 13.846/2019 (Pente-Fino), inten-
sificou-se a investigação com o objetivo de encontrar quais 
são os benefícios concedidos aos segurados de maneira 
incorreta (o chamado Programa Especial para Análise de 
Benefícios com Indícios de Irregularidade), seja por falta de 
documentação, por falta do preenchimento dos requisitos da 
pessoa, por terem enviado documentação falsa, entre outros. 

Além disso, também é feita uma verificação anual para 
todos os segurados que recebem Benefícios por Incapaci-
dade (o chamado Programa de Revisão de Benefícios por 
Incapacidade), sendo eles: Auxílio Doença, agora chamado 
de Auxílio por Incapacidade Temporária após a Reforma da 
Previdência; e a Aposentadoria por Invalidez, agora chama-
da de Aposentadoria por Incapacidade Permanente. 

O INSS se comunica com o segurado para apresentar 
defesa em 30 dias corridos. A comunicação é feita por notifi-
cação no caixa eletrônico do Banco onde o segurado recebe 
o benefício ou no portal do MEU INSS, por SMS (no celu-
lar) ou por correspondência, via carta simples, no endereço 
cadastrado do segurado. Todos esses meios de comunicação 

Pensão, aposentadoria ou outro benefício previdenciário 
foi suspenso pelo INSS – o que fazer?

ROSBIFE
Ingredientes – uma peça de filé mignon (mais ou me-
nos dois quilos), duas colheres de manteiga, sal, um 
dente de alho e um pouco de óleo.
Modo de fazer – numa panela coloque um pouco de 
óleo, a manteiga e o dente de alho e leve ao fogo para 
dourar. Ponha, então, a peça de filé temperada com 
o sal na panela e deixe dourar de um lado e do outro 
em fogo brando. Quando estiver macia pode apagar o 
fogo evitando que asse em demasia.

ARROZ À PIAMONTESE 
Ingredientes – três medidas de arroz lavado, um dente 
de alho, óleo, sal, meia cebola ralada, duas caixas e 
creme de leite sem soro, duas colheres de manteiga, 
três colheres de queijo ralado ou mussarela picadinha, 
um pouco de requeijão e champignon a gosto.
Modo de fazer – faça o arroz a seu modo refogando
-o apenas com alho. Quando estiver pronto, reserve. 
Numa panela à parte coloque a manteiga e a cebola 
e deixe refogar um pouco. Logo depois junte o arroz 
pronto e o champignon, e misture bem. Depois adicio-
ne o creme de leite, o requeijão, o queijo e a mussare-
la. Envolva bem tudo e sirva ainda quente.

PAPOS DE ANJO
Ingredientes – doze gemas, dois copos de açúcar, bau-
nilha e um copo e meio de água. 
Modo de fazer – bata as doze gemas na batedeira por 
vinte minutos. Unte forminhas de empada, coloque a 
massa das gemas, ponha aas forminhas num tabuleiro 
e leve para assar no formo em temperatura moderada.  
Numa panela coloque o açúcar e a água. Leve-a ao 
fogo e deixe ferver até formar uma calda rala. Desli-
gue o fogo e junte um pouco de baunilha. Quanto os 
papos de anjos estiverem assados tire-os das formi-
nhas e mergulhe-os nessa calda. Com uma escumadei-
ra vá retirando um a um da calda e colocando-os numa 
compoteira ou em forminhas de papel alumínio.

devem ser cadastrados pelo segurado perante o INSS. 
Se a exigência não for cumprida pelo segurado no prazo 

dos 30 dias, pelo site do MEU INSS nem pelo 135, o be-
nefício pode ser suspenso ou cancelado. A previsão é que 
o PENTE FINO ocorra entre agosto e dezembro de 2021. 

O INSS está enviando as notificações aos segurados 
desde o ano passado. Quem já tem benefício há mais de 10 
anos, não cabe ao INSS fazer revisões. Há casos também 
em que o INSS erra em suas investigações suspendendo 
indevidamente aposentadorias e pensões. Sugerimos que 
você nunca jogue fora qualquer documento relacionado à 
pensão ou à aposentadoria. 

Reúna tudo o que você tiver, organize, procure um ad-
vogado especialista em previdência social para analisar o 
seu caso e realizar a sua defesa no cumprimento da exigên-
cia. Mas, antes procure saber se o advogado é realmente 
especialista no assunto. O restabelecimento da pensão ou da 
aposentadoria são restabelecidos rapidamente se a exigên-
cia for cumprida imediatamente, no prazo dos 30 dias, com 
os documentos corretos.
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TRATAMENTO DE CANAL DÓI SÓ DE PENSAR?

Canal do dente é a parte de dentro da 
coroa e da raiz do dente (a polpa) aonde 
se localiza o nervo dental. Protegendo 
este canal existem a dentina e o esmalte 
dentário. Quando estes são atingidos 
pela lesão cariosa a polpa fica despro-
tegida e é atingida também causando 
uma dor aguda e insuportável ou uma 
dor leve e moderada, porém constante 
(necrose lenta).

A polpa pode até ser atingida por 
trauma dentário ou abrasão. Em todos 
esses casos o canal deverá ser tratado. 
Em que consiste o tratamento de canal? 

RP Clínica Odontológica: Tel. 2244-3108

O tratamento nada mais é do que retirar 
a polpa do dente, desinfectar o canal e 
colocar um material obturador dentro 
dele. O paciente não precisa ter medo 
de tratar o canal, pois hoje em dia já há 
técnicas avançadas de anestesia (não 
passa por dor) e de tratamento propria-
mente dito com o canal já podendo ser 
tratado em apenas uma sessão!!!

Por isso pode deixar de ter medo 
do tratamento de canal. Não arranque 
dentes à toa, trate-os.

Até a próxima
Dra. Renata Pescadinha
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DIVERSÃO E CULTURA EM NITERÓI

Às margens da Baía de Guanabara e do oceano Atlân-
tico e vizinha à capital do estado, Niterói oferece muitas 
opções de lazer e atrações históricas.

Belas praias, museus, igrejas seculares e fortalezas 
militares da época da colonização do Brasil fazem parte 
do roteiro turístico da cidade, que também oferece diver-
são noturna através de seus bares e restaurantes. Passado 
e presente caminham lado a lado em Niterói.

Fundada em 1573 pelo cacique Arariboia, a cidade 
atualmente possui cerca de 500 mil habitantes, sendo a 
6ª mais populosa do estado e uma das mais prósperas do 
país. Integra a região metropolitana do Rio e foi a capital 
do estado até a fusão com a Guanabara, em 1975. Seu 
nome quer dizer “água que se esconde”, em Tupi, idioma 
dos índios que habitavam boa parte do território nacional 
à época da chegada dos portugueses.

ATRAÇÕES HISTÓRICAS
A Fortaleza de Santa Cruz, localizada em área militar 

na entrada da Baía de Guanabara, oferece passeios guia-
dos. Além de aprender sobre a história do local, o visitan-
te se deslumbra com a belíssima vista de Niterói e do Rio.

Santa Cruz serviu para ajudar a expulsar os franceses 
da região, no início da colonização portuguesa.

Alguns elementos de grande interesse da fortaleza 
são: as antigas celas e câmaras para prisioneiros e piratas; 
as enormes baterias de canhões; belíssima arquitetura e 
a capela de Santa Bárbara, que abriga a santa original da 

Antiga capital do estado do Rio de Janeiro possui museus, fortalezas, parques, 
além de praias e atrações noturnas.

época de sua fundação. Há uma lenda que diz que sempre 
que os antigos soldados tentavam levar a santa para outro 
lugar, o mar se revoltava e eles não conseguiam lograr 
êxito, até que resolveram deixar a imagem na capela da 
fortaleza.

A região tem outros fortes, pois os Portugal, durante a 
colonização, resolveu proteger a entrada da Baía de Gua-
nabara, considerada de grande importância estratégica 
defensiva.

CULTURA
Apesar de recente (foi fundado em 1996), o Museu 

de Arte Contemporânea (MAC) possui valioso acervo e 
constantemente abriga exposições de artistas consagra-

dos. Além disso, a linda edificação construída no Mirante 
da Boa Viagem parece pairar sobre as águas da Baía de 
Guanabara. O projeto do arquiteto Oscar Niemeyer fez 
o MAC se destacar na linda orla de Niterói e em pouco 
tempo se tornou um dos principais símbolos da cidade.

LAZER
Parque da Cidade – A entrada do parque está situada 

na Praia de Charitas. Para chegar ao local é preciso subir 
a pé ou de carro seus quase 300 metros de altura. O lugar 
é frequentado por praticantes de voo livre, pois há duas 
rampas no local. Uma voltada para a própria Praia de 
Charitas e outra para a Lagoa de Piratininga. Além disso, 
o parque oferece linda vista de Niterói, de muitos bairros 
do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara e até mesmo da 
Ponte Rio-Niterói.

A cidade possui praias na Baía de Guanabara, sendo 
Icaraí a mais movimentada delas. Na região oceânica es-
tão localizadas as praias mais afastadas do centro, como 
Camboinhas, Itaipu, Piratininga e Itacoatiara, que mesmo 
assim recebem muitos banhistas, em razão de sua beleza.

Por Antonio da Silva
Fotos: Luciana Dávila
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COMO OS LIVROS DA BÍBLIA FORAM ESCOLHIDOS?
A história da formação da Bíblia é 

muito interessante, porque mostra que a 
ação de Deus não é contraditória com a 
ação do homem. Podemos observar cer-
ta continuidade na forma de se revelar 
de Deus, desde Abraão até Jesus e os 
apóstolos.

Deus escolheu entrar na história e 
se valer de homens para revelar-se. As-
sim, desde os inícios do povo judeu, o 
homem vem sendo uma ferramenta por 
meio da qual Deus realmente se faz 
presente, e essa forma não foi diferente 
com relação às Sagradas Escrituras.

Deus poderia ter jogado do céu a 
sua Palavra já completamente formada. 
Mas escolheu inspirar homens, para que 
a escrevessem e para que entre os diver-
sos escritos selecionassem aqueles que 
eram realmente inspirados.

Assim, dessa cooperação entre ho-
mem e Deus, na qual Ele sempre tem 
a primazia, o cânon da Bíblia* foi sen-
do definido. O Catecismo confirma 
isso quando nos diz que “foi a tradição 
apostólica que fez a Igreja discernir que 
escritos deviam ser enumerados na lista 
dos Livros Sagrados” (#120).

Todos conhecemos mais ou menos 
os livros da Bíblia. São setenta e três 
no total, divididos em Antigo e Novo 
Testamento. Quarenta e seis no Antigo 
Testamento e vinte e sete no Novo Tes-
tamento. Sobre o Antigo Testamento, o 
catecismo nos diz que é “uma parte in-
dispensável da Sagrada Escritura (...). A 

economia do antigo testamento estava 
ordenada principalmente para preparar 
a vinda de Cristo, redentor de todos”. 
Sobre o Novo Testamento, ele diz: 
“Estes escritos fornecem-nos a verda-
de definitiva da Revelação divina”. Os 
quatro evangelhos são o coração de toda 
a Bíblia, porque são o principal teste-
munho da vida e obras de Jesus, nosso 
Salvador.

É verdade que a Bíblia Católica pos-
sui em seu cânon alguns livros a mais 
que as bíblias protestantes. Essa dife-
rença acontece porque os protestantes, 
em geral, não aceitam os livros deute-
rocanônicos* em seu cânon. O porquê 
pode variar em cada denominação, mas 
esses livros não eram aceitos já na Bí-
blia hebraica, porque não possuíam al-
guns critérios como o de ter sido escrito 

O mês de setembro é o mês dedicado á Bíblia.

em hebraico ou em determinada época. 
Os católicos assumiram esses escritos 
como inspirados, enquanto os protes-
tantes voltaram para a bíblia hebraica 
e colocaram os deuterocanônicos como 
apócrifos.

Não é uma história fácil e ainda gera 
discussões entre católicos e protestan-
tes. O importante aqui talvez seja voltar 
ao tema fundamental da confiança em 
Deus, que age de verdade por meio de 
sua Igreja. Foi Ele mesmo, por meio 
das mãos e inteligências humanas, que 
nos conduziu a esse cânon, que deve-
mos conhecer e respeitar como Palavra 
de Deus.

“As Sagradas Escrituras contêm a 
Palavra de Deus e, por serem inspiradas, 
são verdadeiramente Palavra de Deus”, 
nos diz o Catecismo. E ainda completa 

FILOSOFIA E ESPIRITUALIDADE

de forma mais simples e profunda:
“Toda a Escritura divina é um único 

livro, e este livro único é Cristo, já que 
toda a Escritura divina fala de Cristo, 
e toda Escritura divina se cumpre em 
Cristo”.

É difícil entender por que Deus es-
colhe atuar por meio de mediações hu-
manas. Parece que essa cooperação faz 
com que as coisas fiquem um pouco 
mais confusas do que precisariam ser. 
Mas, se olhamos com outros olhos, po-
demos ver nessa mesma dinâmica de 
cooperação a grande responsabilidade 
e confiança que o próprio Deus deposi-
ta no homem. A confiança de que, com 
sua Graça, nós podemos livremente co-
operar para o seu reino e dirigir a nossa 
vida a Ele de todo o coração. Se Deus 
não respeitasse nossa liberdade, não se-
ríamos mais do que marionetes em suas 
mãos.

*Apócrifo é um escrito que pode até 
ter algum ensinamento útil, mas que 
não foi considerado inspirado por Deus 
e, portanto, não está na Bíblia.

*Deuterocanônicos - Livros conti-
dos na Septuaginta, primeira tradução 
da bíblia, do hebraico para o grego

Por João Antônio Johas Leão
Licenciado em filosofia, mestre em 

direito e pedagogo em formação. Pós-
graduado em antropologia cristã.

Fonte: A12.com
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ORIGEM DO BAIRRO MARACANÃ

Quando fala-se em Maracanã, pensa-se logo em 
futebol. Mas devia-se pensar mesmo em história.

Mais do que isso, muitas pessoas ainda pensam er-
roneamente que o nome do bairro se deu em função do 
estádio, o que é justamente o contrário: foi apelidado 
de Maracanã. Até por que o nome do é Jornalista Má-
rio Filho. Já o nome do bairro se deu em função do Rio 
Maracanã, mas é melhor sentar, porque lá vem uma 
boa história...

HISTÓRIA
A área da atual Grande Tijuca, onde está o bair-

ro Maracanã, era nos primórdios da colonização do 
Brasil um grande território pantanoso. O adensamento 
populacional do bairro, seu desenvolvimento urbano e 
seu processo de edificação foram condicionados pelo 
leito do rio.

Até hoje conserva algumas características urbanas 
do século XIX, como residências com arquitetura de 

Muito, mas muito mais do que apenas futebol. O bairro sempre teve grande importância geográfica 
e possui registros históricos já da época indígena, como seu próprio nome, do idioma tupi.

época e ruas arborizadas. Devido a sua importância, o 
Rio Maracanã vem sofrendo diversas mudanças com 
o propósito de melhorias na infraestrutura interna da 
cidade, tentando desta forma, solucionar alguns pro-
blemas oriundos das chuvas. Seu traçado contido por 
calha tem o objetivo de reduzir os riscos de enchentes 
em dias de temporais. Devido à sinuosidade do rio, em 
muitos trechos de seu leito há obras de correção para 
melhorar a vazão.

A partir da segunda metade do século XIX, a re-
gião começa a passar por intensas transformações. A 
catastrófica expulsão da Ordem dos Jesuítas das colô-
nias de Portugal, incluindo do Brasil, pelo controverso 
Marquês de Pombal, e a necessidade de se expandir a 
cidade do Rio de Janeiro para áreas mais afastadas do 
centro, as fazendas, os sítios e as chácaras deram lugar a 

CONTINUA NA PÁGINA 10
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CLASSIFICADOS

NOTÍCIAS DO SEU BAIRRO!

> CHAVEIROS

> ESTOFADOR

GRANDE TIJUCA: 
VENTANIA E APAGÃO

Cerca de 24h depois e ainda era possível ver os 
estragos que a forte ventania deixou nos bairros da 
Grande Tijuca, no último dia 21. Moradores da Tijuca 
e Vila Isabel, relataram que continuavam sem energia 
elétrica mesmo tanto tempo depois. 

Para dar conta de todas as demandas, a Light colo-
cou 134 equipes nas ruas para restabelecer o forneci-
mento nos trechos dos bairros mais atingidos..

MORRE FAMOSO JORNALISTA

Morreu, aos 67 anos, o cartunista Otacílio Costa 
d’Assunção Barros, mais conhecido como Ota, em 
seu apartamento na Tijuca. Editor da revista Mad nos 
anos 70 e 80, Ota foi encontrado por uma equipe do 
Corpo de Bombeiros, acionada por moradores do pré-
dio, no último dia 24.

Eles relataram à equipe dos Bombeiros que não 
viam o artista há cinco dias. Ota era formado em jor-
nalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

TIJUCANOS CONTRA O 
DESMATAMENTO

O desmatamento à luz do dia, na Rua Hélion Pó-
voa, na Tijuca no número 107, encontrou moradores 
descontentes nas proximidades. Vizinhos contam que, 

há menos de uma semana, quem olhasse de cima os 
quase 10 mil metros quadrados do terreno mal con-
seguia ver o chão. Agora, para eles, é motivo de dor 
ver parte das 420 árvores cortadas. E a aflição foi ain-
da maior quando souberam que o desmatamento na 
área vizinha ao Parque Nacional da Tijuca, que abriga 
nascentes e espécies diversas da fauna e da flora, foi 
autorizado pela prefeitura e tinha como finalidade a 
construção de um edifício residencial com 240 apar-
tamentos.

PRESO MÉDICO IDOSO QUE FAZIA 
ABORTOS EM VILA ISABEL

Policiais militares do 6º BPM, do Andaraí, pren-
deram em flagrante no início de setembro o médico 
Bruno Gomes da Silva, de 87 anos, por aborto ilegal. 
Ele tinha uma clínica em Vila Isabel, na Zona Norte do 
Rio, que foi denunciada através do Disque Denúncia.

No local, os policias encontraram instrumentos 
para procedimentos cirúrgicos expostos, rolos de papel 
toalha no chão e um armário sujo.

O homem foi levado para a 20ª DP, no Andaraí, 
onde descobriram que sua ficha criminal continha vá-
rias anotações por aborto ilegal, outras por tráfico de 
drogas, associação criminosa e crime contra a ordem 
tributária. 

SEQUESTRO NO GRAJAÚ

O clima ainda é de medo na região do Grajaú, na 
Zona Norte do Rio, após o empresário Wilson Rufino 
Godinho sofrer uma tentativa de sequestro, ao final 
de agosto. Os bandidos foram até a filial de uma far-
mácia do empresário, na Rua Barão de Mesquita, e o 
colocaram dentro do carro para roubar o dinheiro do 
estabelecimento.

Policiais militares que faziam um patrulhamento 
no local perceberam a movimentação, e abordaram os 
criminosos. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou 
ferido, e o dinheiro roubado pelos assaltantes foi recu-
perado pelos agentes de segurança. O empresário foi 
libertado. 

Agentes do programa ‘Segurança Presente’ estão 
reforçando o patrulhamento na região para evitar uma 
nova ação dos bandidos.



> 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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belos sítios de moradia, que atraíam uma 
população de maior poder aquisitivo, 
tornando esta área de classe média alta.

URBANIZAÇÃO
Mais precisamente a partir da déca-

da de 1870, inicia-se um processo de ur-
banização nesta área, quando, mais pre-
cisamente em 1873, o Governo Imperial 
delegou as freguesias de São Cristóvão, 
de Inhaúma e Engenho Velho, possi-
bilitando a construção de novas edifi-
cações, sempre voltadas para atender 
a uma população de classe média alta, 
permitindo um maior desenvolvimento 
para os bairros ali localizados. É nes-
te período, portanto, que se tem a for-
mação do bairro, que juntamente com 
Tijuca, Engenho Velho, Andaraí e Vila 
Isabel, são incorporados à malha urbana 
da cidade.

ESPORTE ANTES DO FUTEBOL
A Rua São Francisco Xavier, hoje 

uma das mais importantes do bairro, 
era apenas um caminho que interligava 
as diversas chácaras que ali existiam e 
que faziam parte da então freguesia do 
Engenho Velho. É importante conside-
rar que o bairro sempre teve uma im-
portância esportiva para a cidade. Foi 
nessa região que, na metade do século 
XIX, surgiram as primeiras sociedades 
turfísticas do Rio de Janeiro. Tradicio-
nalmente, a região das antigas chácaras 
sempre viveu em torno da área onde 

hoje é o estádio Mário Filho, o Mara-
canã. Nesta região funcionava o Derby 
Clube, a segunda grande associação de 
turfe fundada no Rio, em 1885, por An-
dré Gustavo Paulo de Frontin.

FAVELA
A favela do Esqueleto, caracteriza-

da pela sua horizontalidade, remonta 
a época do jamais concluído Hospital 
das Clínicas da Universidade do Bra-
sil, após o fechamento do Derby Club. 
Aquela aglomeração posteriormente 
seria removida devido às políticas de 
remoção de favelas na cidade do Rio de 
Janeiro, cedendo espaço a UEG (hoje 
UERJ). Conforme levantamento rea-
lizado, constatou-se que já na década 
de 40, havia publicações a respeito da 

A EVOLUÇÃO DO MARACANÃ
...CONTINUAÇÃO

remoção dessas formas de habitação na 
então Capital Federal.

RIO MARACANÃ
O nome Maracanã vem do tupi ma-

raka’nã, que significa papagaio. Prova-
velmente o rio homônimo recebeu este 
nome por ter suas cercanias habitadas 
por uma ou mais espécies destes psita-
cídeos. Alguns alegam que estas aves 
nativas habitam o bairro até hoje, mas 
as que são vistas hoje em dia voando 
são provenientes do Jardim Zoológico, 
localizado na Quinta da Boa Vista, as-
sim como as garças que são frequen-
temente vistas se alimentando no Rio 
Maracanã.

De 1818 a 1823 foi feito o primeiro 
plano de captação de suas águas, com 

a construção de um encanamento pro-
visório até o Campo de Santana (atu-
al Praça da República). A nova cana-
lização foi realizada na década de 50 
do século XIX no baixo curso do rio, 
onde o terreno era um alagadiço. De-
vido ao elevado grau de urbanização 
ocorrido na área, gerou problemas an-
tagônicos. Por isso, devido à urbaniza-
ção relacionada à valorização do solo, 
foi expandida a canalização em 1950, 
gerando frequentes inundações. Essas 
enchentes causadas pela impermeabi-
lização do solo, juntamente com a re-
dução do espaço para o fluxo de água 
(diminuição na vazão regular do rio), 
aumentam o volume do rio que acaba 
transbordando.
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CURIOSIDADE SOBRE O CALENDÁRIO

Embora não houvessem comunicações e nem os po-
vos antigos conhecessem outros modelos mais precisos 
para a contagem do tempo, foram os calendários mais 
simples como a lunação e os sete dias da semana que 
permitiram aos historiadores refazer em tempo real to-
dos os eventos históricos.

CURIOSIDADES SOBRE OS MESES

Agosto: Do latim Augustus, é o oitavo mês do calendá-
rio gregoriano. É assim chamado por decreto em honra 
do imperador César Augusto. Este não queria ficar atrás 
de Júlio César, em honra de quem foi baptizado o mês 
de julho, e, portanto, quis que o “seu” mês também ti-
vesse 31 dias. Antes dessa mudança, agosto era deno-
minado Sextilis ou Sextil, visto que era o sexto mês no 
calendário de Rômulo/Rómulo (calendário romano).

Setembro: É o nono mês do ano no Calendário Gre-
goriano, tendo a duração de 30 dias. Setembro deve o 
seu nome à palavra latina septem (sete), dado que era o 
sétimo mês do Calendário Romano, que começava em 
Março. Na Grécia Antiga, Setembro chamava-se Boe-
dromion.

Outubro: É o décimo mês do ano no calendário grego-
riano, tendo a duração de 31 dias. Outubro deve o seu 
nome à palavra latina octo (oito), dado que era o oitavo 
mês do calendário romano, que começava em março. 
Uma curiosidade é que outubro começa sempre no mes-
mo dia da semana que o mês de janeiro, quando o ano 
não é bissexto.

CURIOSIDADES

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”
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