
Desde 2003 | Nº 203 | maio de 2021

Foto: Correio Carioca

ORIGEM DE 
BOTAFOGO

BOM TRABALHO À VISTA!
Curso de perito te capacita para trabalhar 
para o Judiciário sem prestar concurso..Pág 5

PALAVRAS CRUZADAS
Teste os seus conhecimentos com a nossa 
parceria com a Revista Coquetel.........Pág 10

O primeiro bairro da série é Botafogo. Tradicionalíssimo, muitos moram ou trabalham 
nele, passam ou visitam-no, mas poucos sabem como foi seu surgimento e não têm ideia da 
dimensão desta transformação. Confira!. Pág 9

HISTÓRIA DA ZONA SULHISTÓRIA DA ZONA SUL

ORIGEM DE 
BOTAFOGO



CORREIO CARIOCA2 Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

A PERDA DE DENTES PREOCUPA?
A posição que os dentes ocupam na boca interfere 

diretamente na mastigação que é a primeira fase do pro-
cesso digestivo. Portanto a mastigação só será eficiente se 
cada dente estiver em seu lugar correto e em condições de 
exercer sua função. 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 de dentes pode ser ocasionada por cárie ou 
doença periodontal (da gengiva) ambas causadas pela 
placa bacteriana (película fina de bactéria e “sujeira”, que 
se gruda ao dente). Se não houver tratamento adequado, 
no caso da cárie ocorrerá possível dor de dente e posterior 
tratamento de canal ou extração (tirar o dente). Já no caso 
da doença periodontal ocorrerá a reabsorção do osso, pre-
sença 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 estru-
tura 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 dispo-
níveis 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
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MÊS DAS MÃES COM MUITO AMOR

Informe Publicitário

A “Dignus – Arte de Viver”, casa de 
repouso localizada no coração de Bota-
fogo , na Rua Arnaldo Quintela 97 (site: 
www.dignus.com.br blog: http://dignus
-artedeviver.blogspot.com.br e Instagram: 
@dignusartedeviver), dedica essa coluna 
de maio a todas as mães, que sabem o sig-
nificado do verbo amar, porque vivem ou 
viveram esse verbo desde a chegada do 
seu filho ao ventre.

Às mães que perderam os seus filhos 
nessa batalha contra o COVID 19, às 
mães que envelheceram, que estão agora 
com Alzheimer, que não compreendem e 
nem se recordam mais de muitas coisas, 
mas que percebem a tonalidade doce e 
amável na voz de uma filha e que por esse 
motivo, ainda seguem vivas. 

Que Deus traga sempre muita luz e 
força para todas as mães, avós e bisavós, 
porque elas são os seres mais preciosos 
desse planeta, são seres iluminados pelo 
amor e é disso que o mundo de hoje mais 
precisa. 

Por esse motivo, a Dignus – Arte de 
Viver trata essas mães com tanto carinho 
e respeito, oferecendo todos os cuidados 
necessários e as melhores condições para 
uma vida saudável, longa e feliz. A Dig-
nus já existe há dezoito anos e durante 
todo esse tempo tem desenvolvido um 

belíssimo trabalho com as pessoas da ter-
ceira idade. A arte de viver mais e melhor 
é individual e a Dignus tenta identificar o 
que é melhor para cada uma das idosas 
hospedadas, adequando seus serviços às 
necessidades delas. 

A maioria das idosas da Dignus apre-
sentaram melhoras significativas na saú-
de, porque foram ouvidas, compreendidas 
e aceitas. A casa tem uma ótima equipe 
de enfermeiras, técnicas de enfermagem, 
cuidadoras, médica, psicóloga, assistente 
social, nutricionista, supervisora de cam-
po, educador físico e muito mais. A visita 
dos familiares à Dignus é livre, porém na 
pandemia precisam ser agendadas com 
a assistente social da casa, respeitando o 
distanciamento e uso dos EPI’s. 

Acreditem no amor, porque é ele o 
maior aliado para a superação de todos os 
problemas. Agendem uma visita à Dignus 
e conheçam de perto esse lindo trabalho. 
O telefone é (21) 2542-9299. 
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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 falecimento para preser-
var o patrimônio na família com um custo menor e evitar futuros litígios en-
tre os familiares, seja por meio de testamento, doação, venda, compra, por 
exemplo. Isso é o que se chama de PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO, que 
leva em consideração os seguintes aspectos: tributário ( quanto será gas-
to com tributos e outras despesas  com o planejamento e após a morte), fa-
miliar (análise do regime de bens de casamento da pessoa que fará o plane-
jamento, análise de quem herdará e receberá os bens com o planejamento, 

por exemplo) e societário (no caso de haver empresa envolvida). A procura 
por advogados especializados  nessa área  aumentou muito durante a pan-
demia para consultas jurídicas. O PLANEJAMENTO 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 fazendo com que as pessoas avaliem 
melhor suas respectivas vidas pessoais e empresariais e a morte tem deixa-
do 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 Direito Sucessório (inventário, testa-

mento, doação, curatela, interdição), Direito Imobiliário (locação, compra e 
venda de imóvel), Direito do Consumidor, Imposto de Renda Pessoa Física 
(declaração de imposto – inclusive de anos anteriores em  atraso, retificadoras,  
malha fina, carnê leão), Trabalhista, Empresarial.

Contato: 
Celular/Whatsapp: 99708-5280 

E-mail: zenaidealves.advrj@gmail.com 

“Amai-vos 

uns aos 

outros 

como eu 

vos amei”



CORREIO CARIOCA 5Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

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 GRAFOTÉCNICO FORENSE. 

O curso é livre e qualquer pessoa que atende os requisitos poderá se inscrever.
Trata-se de atividade liberal, exercida por profissionais que poderão ser no-

meados para atuação nos Tribunais estaduais e federais, além de poderem pres-
tar 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, coligacao@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.

TRABALHE PARA O JUDICIÁRIO 
SEM PRESTAR CONCURSO



CORREIO CARIOCA6 Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283





CORREIO CARIOCA8 Anuncie: 3681-5302 | 98738-5283

Melhorpra você.que você quer.Do jeito

CENTRO DE MEDICINA.
O MELHOR SERVIÇO
DIAGNÓSTICO PRA VOCÊ.

Conte com o Centro de Medicina para 
cuidar de você e de quem você ama.

Uma empresa do Grupo Pardini, um dos maiores 
e melhores do Brasil em medicina diagnóstica.

•  Exames de imagem, exames laboratoriais e vacinas.

•  Mais agilidade na entrega dos resultados.

•  Estruturas modernizadas.

•  Atendimento em domicílio.   
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Centro de Medicina expande 
para atender demanda de 
exames, vacinas e agilidade 
de diagnósticos.

Com novas unidades e a maioria das antigas 
reformadas, empresa amplia estrutura na 
capital carioca para atender à crescente 
demanda sem deixar de seguir o protocolo 
de segurança da OMS.

Desde o surgimento do Coronavírus no Brasil, a 
procura por testes da Covid-19 nos laboratórios 
vem aumentando. 

Por outro lado, a busca por exames de rotina 
também cresceu, principalmente, por pacientes 
com doenças crônicas e pessoas que já tiveram 
a Covid-19 e precisam realizar check-ups 
periódicos. 

Para atender à crescente demanda com ainda 
mais segurança, as unidades do Centro de 
Medicina, laboratório do Grupo Pardini, estão 
mais amplas e a empresa inaugurou cinco novas 
lojas na capital carioca. 

Ela aproveita para lembrar da importância de 
manter os exames de rotina e o calendário de 
vacinação em dia. E, no Centro de Medicina, 
você encontra tudo: 

Além das vacinas, que, ao mesmo tempo que 
protegem quem foi imunizado, contribuem 
para a segurança de uma comunidade inteira. 
Quanto maior a quantidade de pessoas 
protegidas, menor a chance de qualquer 
uma delas (seja ela vacinada ou não) contrair 
alguma doença. 

TESTES COVID-19+ EXAMES DE ROTINA+ 

•  exames laboratoriais,

•  check-up executivo,

•  densitometria óssea,

•  doppler scan,

•  ecocardiograma,

•  exames de anatomia 
patológica,

•  exames de genética,

•  holter,

•  mamografia,

•  MAPA,

•  medicina nuclear,

•  PET-CT,

•  raio X,

• ressonância magnética,

•  teste de paternidade,

•  teste do pezinho,

•  tomografia

•  toxicológicos,

•  ultrassom.
Agora temos 13 lojas na cidade. 
Reestruturamos os espaços 
já existentes para que nossos 
ambientes pudessem oferecer 
mais conforto. Reformamos as 
recepções para maior agilidade 
no atendimento, melhoramos a 
sinalização interna e ampliamos 
a área de coleta.

Taís Andrade, gerente de 
Negócios do Grupo Pardini. 

“

“

Acesse: centrodemed.com.br(21) 4002-0203

CONFIRA A LISTA DE 
UNIDADES NO NOSSO SITE.

NOVAS LOJAS

5
+ 

LOJAS NA 
CIDADE

13
= 
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O HISTÓRICO BOTAFOGO

> CRIAÇÃO DE SITES

Ele que já foi chamado de bairro de passagem, 
hoje é badalado e consolidou-se como bairro no-
bre da Zona Sul. Com quase 100 mil habitantes, 
boa parte de classe média, Botafogo é dono de 
um dos mais belos cartões postais do mundo, a 
Enseada, que ostenta em sua vista, os morros do 
Pão de Açúcar e da Urca.

HISTÓRIA
Mas nem sempre foi assim. Para começar, não 

há como não se falar de seu início, sem a introdu-
ção a respeito do primeiro bairro, bem próximo 
na verdade, que foi o Flamengo. Isso remonta ao 
período da “descoberta” da Baía de Guanabara, 
em fins de 1503 ou início de 1504, quando o na-
vegador Gonçalo Coelho abastecia de água a sua 
expedição na foz do rio Carioca, que desaguava 
na atual Praia do Flamengo. Lembrando, claro, 
que naquela época tratava-se de uma água límpi-
da e clara. Ah, se fosse ainda assim nos tempos 
de hoje! 

Embora os portugueses chamassem o lugar de 
Aguada dos Marinheiros, os Tamoios influencia-
ram na mudança do nome para rio Carioca em 
função de uma feitoria construída no local. Ca-
rioca, na língua dos Tamoios, quer dizer casa de 
branco.

Já em 1531, Pero Lopes de Souza, que fazia 
parte da expedição de Martins Afonso de Souza, 
constrói a primeira casa de pedra da cidade, na 
foz do rio Carioca, que foi a primeira edificação 
do gênero existente nas três Américas. Esta casa 
serviu de moradia ao primeiro juiz da cidade, Pe-
dro Martins Namorado, nomeado em 1565 por 
Estácio de Sá.

Já a história do bairro de Botafogo propria-
mente dita, vem somente após a fundação da ci-
dade do Rio de Janeiro em 1565, no Morro Cara 
de Cão, localizado no atual bairro da Urca, onde 
hoje está localizada a Fortaleza de São João.

Quatro meses depois da fundação, Estácio de 
Sá resolveu demarcar os limites da cidade de São 
Sebastião do Rio de Janeiro e doou, como era 
costume na época, a seu amigo Francisco Velho, 
que também tinha ajudado na fundação da cida-
de, a região em frente ao Morro Cara de Cão, do 
outro lado da atual Enseada de Botafogo. A re-
gião doada era a atualmente compreendida pelo 
bairro de Botafogo. Isso sim era um presente!

Entretanto, o bairro só foi batizado em 1590, 
quando Antônio Francisco Velho vendeu suas 
terras para um outro amigo, João Pereira de Sou-
sa, conhecido como “Botafogo”, por ter sido 
chefe da artilharia do famoso galeão português 
Botafogo. Enfim, o nome!

DESENVOLVIMENTO
Foi na primeira metade do século XIX que as 

ruas começaram a definir os contornos do bairro. 

Antes, Botafogo tinha apenas o Caminho do Ber-
quó, hoje a Rua General Polidoro, o Caminho de 
Copacabana, atual Rua da Passagem, a Praia de 
Botafogo e a São Clemente, que cortava o bairro. 
Pouco a pouco, outras ruas começaram a surgir. 
O lugar mais nobre continuava sendo a Rua São 
Clemente, onde moravam todos os barões do café. 
Na rua Voluntários da Pátria, estabeleciam-se os 
pequenos nobres e comerciantes.

Foi somente na década de 1850 que surgiram 
as famosas ruas Dona Mariana, Sorocaba, além 
da rua Delfim, que, mais tarde, foi rebatizada de 
“Paulo Barreto” em homenagem ao verdadeiro 
nome do escritor João do Rio. 

Uma curiosidade é que havia ainda a rua do 
“lá vai um”, hoje chamada de Venceslau Brás, 
batizada daquele jeito por que ficava justamente 
entre o Hospício Pedro II, onde hoje funciona a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Asilo 
Santa Teresa.

Inaugurado em 1852, o Cemitério São João 
Batista é um marco na história do Rio de Janeiro. 
Foi um dos primeiros cemitérios sem distinção de 
classes. Foram enterradas ali inúmeras personali-
dades brasileiras, como Tom Jobim, Carmen Mi-
randa, Roberto Marinho, Machado de Assis, San-
tos Dumont, Heitor Villa-Lobos e Zuzu Angel.

Uma obra de arte é a Igreja da Imaculada Con-
ceição do Sagrado Coração de Jesus, na Praia de 
Botafogo, e foi erguida em 1892 com suas torres 
em estilo gótico. Inclusive, o primeiro colégio do 
bairro foi justamente o da Imaculada Conceição, 
logo seguido pelo Colégio Santo Inácio, na rua 
São Clemente e pelo Colégio Andrews, cuja anti-
ga sede localizava-se na Praia de Botafogo, onde, 
atualmente está o Colégio PH.

O primeiro bairro da série é Botafogo. Tradicionalíssimo, muitos moram ou trabalham nele, pas-
sam ou visitam-no, mas poucos sabem como foi seu surgimento e a dimensão desta transformação.
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SEJA GENTIL - AJUDE O PRÓXIMO 
PERDOE - DOE SANGUE!
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