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Editorial notas
Era uma vez a Perimetral

Área de demolição próxima à Praça Mauá

Os 4.790 metros do Elevado da Perimetral não pertencem mais à paisagem do Rio de Janeiro. 

Na primeira semana de dezembro foram ao chão os últimos dois pilares na altura do 1º Distrito 

Naval, próximo à Praça Mauá. Ao todo, 500 funcionários trabalharam desde novembro de 2013 

na remoção de 85 mil toneladas de estrutura em concreto, 820 vigas e 135 pilares. Fundamental 

para a construção do novo sistema de mobilidade urbana projetado pela Prefeitura do Rio para 

a região central da cidade, a substituição do viaduto representa marco da revitalização.

Adeus à Dona Dodô, grande dama da Providência
Maria das Dores Alves Rodrigues, a eterna Dona Dodô da Portela, moradora do Morro da 

Providência desde os 4 anos de idade, morreu na terça-feira, 6 de janeiro, aos 95 anos. Uma das 

figuras mais importantes da história do carnaval carioca estreou na avenida em 1935, aos 14 

anos. A atuação nota 10 ajudou a Portela a conquistar o primeiro título dos 21 campeonatos.

1ª Feira de Empregos Porto Maravilha começou com 3 mil vagas
Mais de 500 dos 2.000 candidatos que participaram da Feira de Empregos Porto Maravilha, 

em novembro, estão empregados, o que corresponde até agora a 25% dos inscritos. De acordo 

com a organização, as 20 empresas priorizaram o cadastro de moradores da área. O evento no 

Galpão da Ação da Cidadania contou com o apoio do programa Porto Maravilha Cidadão, que 

promove iniciativas para o desenvolvimento socioeconômico da região.

No ano em que se comemora o aniversário 
de 450 anos do Rio de Janeiro, a cidade, es-
pecialmente a Região Portuária, recebe pre-
sentes em série. Um deles, a inauguração do 
Museu do Amanhã, instala espaço de arqui-
tetura arrojada erguido às margens da Baía 
de Guanabara, no Píer Mauá, a poucos pas-
sos do Museu de Arte do Rio (MAR). Voltado 
ao conhecimento científico do passado, da 
atualidade e do futuro, no centro de um pro-
jeto urbanístico inovador, muda em definiti-
vo o perfil desta área.

Com a retirada integral do Elevado da 
Perimetral, o passeio público – caminho ar-
borizado de 3,5 quilômetros, com ciclovia 
e área de convivência – será parcialmente 
entregue este ano. A área total de 215 mil 
m² tem conclusão prevista para 2016. O 
novo espaço de lazer entre a Praça XV e o 
Armazém 8 vem com forte simbolismo: a re-
tomada do contato com o mar. 

A cidade ganha ainda o Túnel Rio450, que 
liga as ruas Primeiro de Março e Antônio 
Lage, passando sob a Praça Mauá. Parte da 
Via Binário do Porto, o novo trecho de 1.480 
metros adiciona capacidade à mobilidade ur-
bana da região. 

Essas são apenas algumas das transforma-
ções que, como presentes nas comemo-
rações dos 450 anos, garantem ao Rio um 
futuro melhor.

Eduardo Paes

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

As obras do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) do Rio de Janeiro vão 
gerar 1.280 empregos, 320 vagas diretas e 960 indiretas. As 32 pa-
radas distribuídas em 28 Km têm entrega prevista para o primeiro 
semestre de 2016. As contratações iniciais já começaram, e a em-
presa forma um banco de futuras oportunidades (recrutamento@
vltrio.com.br) inclusive para vagas a partir de 2016, quando as linhas 
estarão em funcionamento.

Desde julho de 2011, com o início das obras do sistema viário do 
Porto Maravilha, pontos da Região Portuária começaram a receber 
estrutura para a implantação do bonde moderno, como a Via Binário 
do Porto, a Rua General Luiz Mendes de Morais e o Túnel Ferroviário 
do Morro da Providência. Em janeiro de 2014, sob gerência da 
Concessionária do VLT Carioca, as obras avançaram pelos bairros 
Gamboa, Saúde, Santo Cristo e Centro. 

Os trabalhos na Avenida Rio Branco, estratégica para atravessar do 
Centro ao Aeroporto Santos Dumont, começaram em outubro com 
mudanças importantes no trânsito e nos transportes. “Na via, as 
obras do Porto Maravilha mais uma vez redescobrem o passado. Piso 
do século XIX achado durante escavação está em análise para com-
provação de importância histórica. Com todo cuidado e preocupação 
com a memória da cidade, as obras continuam a todo vapor”, garante 
Alberto Silva, presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano 
da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp).  

Em 2015, novos trechos recebem os trilhos para que todo o siste-
ma entre em operação em 2016. Até o meio deste ano, cinco trens 
em fase final de produção em La Rochelle, na França, chegarão ao 
Brasil. Outros 27 serão fabricados em solo brasileiro. Cada veículo 
terá capacidade para 415 pessoas e velocidade média de 15 Km/h.  
Presidente da Concessionária do VLT Carioca, Carlos Baldi destaca a 
integração de transportes públicos e a melhoria no dia a dia de quem 
transita na região central. "O VLT funcionará 24 horas, sete dias por 
semana e terá integração total com barcas, trens, metrô, ônibus e 
BRTs. Deslocar-se pela cidade ficará ainda mais fácil", projeta.

Rio pega o bonde: emprego,
mobilidade nova e integração

Fotos: Walber Correa



   

De: Porto Maravilha 
Para: Os 450 anos 
do Rio de Janeiro

Circuito do Samba 
e Herança Africana 
– Novembro

As comemorações dos 
dias da Consciência Negra 
(20/11) e Nacional do 
Samba (2/12) animam a 
área. Evento relembra 
a história dos mais de 
500 mil africanos que 
desembarcaram no Cais 
do Valongo e valoriza o 
Circuito da Celebração 
da Herança Africana. Na 
Pedra do Sal, festeja-se o 
dia 2 como manda a tradi-
ção, com música, cerimônia 
religiosa, rodas de capoeira 
e lavagem da Pedra pelas 
tias baianas.

VI Desfiles da Liga 
dos Blocos e Bandas 
da Zona Portuária – 
Carnaval 2015

A Liga de Bandas e Blocos 
da Região Portuária inau-
gurou o carnaval de rua 
do Porto no dia 24 de 
janeiro. Caíram no samba 
Banda da Conceição, OBA, 
Tamborim Sensação, Fica 
Firma da Favela, Liga dos 
Blocos, Alegria Portuária, 
Coração das Meninas, 
Escorrega mas não cai e 
Maravilhas do Porto. O 
grupo coloriu os bairros 
Saúde e Gamboa. 

Inauguração do Museu do Amanhã – 1º semestre

Espaço de 15 mil m² dedicado às Ciências, será ambiente de experiências que per-
mitirá ao visitante fazer escolhas pessoais, vislumbrar possibilidades de futuro e 
perceber como será a sua vida e a do planeta nos próximos 50 anos. 

4º Edição da 
Lavagem do Cais do 
Valongo – Julho

No primeiro sábado de 
julho, a 4º edição da 
Lavagem do Cais do 
Valongo reverencia os 
mais de 500 mil africa-
nos escravizados que 
desembarcaram no 
Brasil no cais redesco-
berto pelas obras do 
Porto Maravilha e trans-
formado em memorial 
aberto à visitação públi-
ca. Desde 2012, sacerdo-
tisas de religiões de ma-
triz africana repetem o 
ritual de lavar as pedras 
do Valongo.

Exposição e lançamento do livro “450 maneiras de amar 
o Rio” – 1º semestre

Cariocas e apaixonados pela cidade participaram das comemo-
rações de aniversário do Rio com cliques criativos da Região 

Recuperação da Ladeira da Misericórdia – 2º semestre

O Comitê Rio 450 propôs aos cariocas que sonhassem com presentes para a cida-
de. As seis ideias mais votadas por região saem do papel. Ângela Azevedo anga-
riou 4 mil votos com a ideia vencedora do Centro: “Ocupação cultural da Ladeira da 
Misericórdia, último resquício do Morro do Castelo”. As obras do Porto Maravilha, 
responsáveis pela construção da vizinha Praça da Misericórdia, vão também re-
cuperar a ladeira para as comemorações. A Ladeira da Misericórdia foi a principal 
via de acesso ao Morro do Castelo, primeiro logradouro do Rio e  primeira rua a 
receber calçamento de pedra, em 1617.

Frente Marítima do Centro e Porto Maravilha – 1º semestre

 A remoção do Elevado da Perimetral e a construção da Via Expressa 
abrirão novos caminhos pelo Centro e Região Portuária, com espaço 
para pedestres, ciclistas e Veículos Leves sobre Trilhos (VLT). Passeio 
público ligará entor-
no da Praça XV ao 
Armazém 8 do Cais 
do Porto, em 3,5 qui-
lômetros  e 215 mil 
metros quadrados. 
Em 2015, cariocas e 
visitantes receberão 
trecho entre Largo 
da Misericórdia, pró-
ximo à Praça XV, e 1º 
Distrito Naval.

Portuária. Seleção de 170 
fotografias enviadas por 
amadores e profissionais 
virou livro comemorativo 
“450 MANEIRAS DE AMAR 
O RIO”. O lançamento 
será no primeiro semes-
tre no espaço Meu Porto 
Maravilha, com o início da 
exposição itinerante ao 
ar livre na Praça Jornal do 

Comércio, ao lado do Cais do Valongo. A mostra circulará em es-
paços públicos da cidade, como Praça XV e Parque Madureira.

Inauguração da Igreja de São Francisco da Prainha – 1º semestre

Fechada desde 2004 pela Defesa Civil por problemas de conservação, a igre-
ja será entregue à população nos moldes da construção original de 1696. O 

prédio é tombado pelo 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico 
Nacional como monu-
mento artístico. O pro-
grama Porto Maravilha 
Cultural, desenvolvido 
para valorização e res-
gate do patrimônio da 
região, restaurou o imó-
vel e seus bens integra-
dos, como altar principal 
e oratório da sacristia.

Inauguração do 
Túnel Rio450 –
1º semestre

Batizado em homena-
gem ao aniversário de 
450 anos da cidade, o 
Túnel Rio450 vai ope-
rar em sentido único do 
Centro para a Rodoviária 
Novo Rio com capacida-
de de tráfego de 55 mil 
veículos por dia. Ele faz 
parte dos 3,5 km que 
compõem a Via Binário 
do Porto, primeira 
grande obra do Porto 
Maravilha entregue em 
novembro de 2013. 

Fotos: Rozana Lemos, Jader Colombino, Beth Santos e Bruno Bartholini 
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Novas cores no Sagas É dia de Feira do Porto

Av. Rio Branco

Praça Mauá

Av.. Marechal Floriano

Rua Acre

Rua Sacadura Cabral Rua Camerino

Rua S. Francisco da Prainha

Eles não se importam em acordar cedo, carregar peso e en-
frentar sol ou chuva para que tudo esteja pronto e atrativo 
quando os clientes chegarem. Essa é a rotina dos exposito-
res de feiras de rua tradicionais como a Hippie, em Ipanema; 
do Lavradio, na Lapa; ou a de antiguidades da Praça XV, no 
Centro. Agora será também o programa mensal de 25 arte-
sãos e quituteiras que lançaram a 1ª edição da Feira do Porto, 
no dia 17 de janeiro, no Largo de São Francisco da Prainha, ao 
lado da Pedra do Sal, na Saúde.

Após aproximadamente um ano de encontros, consultoria e 
treinamentos, o grupo conseguiu tirar do papel o sonho de 
reunir artesanato, culinária, cultura e música tradicionais  na 
praça.  E com calendário fixo: todo terceiro sábado do mês, 
das 15h às 21h. 

Jane Pereira trabalha desde 2010 com a técnica de envelopar 
esculturas de gesso. Há um ano no grupo Porto Artesanal, 
retrata o espírito dos expositores. “A Arte é o ar que respi-
ro. Hoje não sei viver de outra forma. Após ser acolhida pela 
Região Portuária e receber a consultoria de negócios, co-
mercializar no Largo de São Francisco da Prainha é um luxo”, 
comemora. Ela participa da Feira do Lavradio e acredita que 
edição do Porto tem tudo para dar certo. “Todos aqui traba-
lhamos para o sucesso da feira. Queremos atrair moradores, o 
público do Museu de Arte do Rio (MAR) e turistas que desem-
barcam nos cruzeiros”, resume.

Durante atividades na Incubadora Afro Brasileira, no Centro, 
Jurema Batista conheceu o grupo de artesãos em 2014. Seguiu 
à risca a proposta de produzir peças inspiradas na Região 
Portuária. Seus trabalhos refletem a história da área em bo-
necas, turbantes, lenços e cintos. “Moro no Beco do Bragança, 
no Centro, aqui pertinho da Praça Mauá. É um prazer retratar 
em minhas bonecas o que sinto”, define Jurema.

Parceria entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano 
da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/
RJ) apoia empreendedores desde 2011, por meio do pro-
grama Porto Maravilha Cidadão. Desse incentivo surgiram a 
Associação Gastronômica Sabores do Porto e o grupo Porto 
Artesanal, organizadores da Feira do Porto.

Para Carlos Frederico dos Santos Silva, assessor de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Cdurp, empresa da 
prefeitura gestora do Porto Maravilha, a feira valoriza a cul-
tura local. “Apoiar a produção na área fortalece os empreen-
dedores. A iniciativa de ir para a praça cria oportunidades de 
venda e divulgação dos produtos produzidos aqui”, defende.

Feira do Porto
Largo de São Francisco da Prainha, Saúde
Todo terceiro sábado do mês das 15h às 21h

Os efeitos das obras do Porto Maravilha na Área de 
Proteção ao Ambiente Cultural Saúde, Gamboa e 
Santo Cristo (Apac Sagas) são visíveis na recupera-
ção das fachadas da Região Portuária. Novo projeto 
de mobilidade urbana e intervenções para implan-
tação de redes de infraestrutura, calçadas e paisa-
gismo despertam movimento de recuperação do ca-
sario antigo entre proprietários privados. Uma volta 
pelas ruas Acre, Camerino, Sacadura Cabral e pelas 
avenidas Rio Branco e Marechal Floriano revela o co-
lorido das fachadas restauradas. Restaurantes, lojas 
ou residências trazem de volta o charme da arquite-
tura de séculos passados.

Fotos: Bruno Bartholini
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Cais do Valongo para a Humanidade
Dossiê em conclusão

Planta da Cidade do Rio de Janeiro em 1808

Valongo, ou mercado de escravos no Rio (5 de abril de 1824)

Gravura de Edward Finder

Rota do tráfico de escravos para a América

O sítio arqueológico Cais do Valongo, redescoberto pelas obras de revitalização do Porto 
Maravilha em 2011, ganha dossiê técnico detalhado. O documento servirá de base para candi-
datura do monumento a Patrimônio Cultural da Humanidade e será entregue à Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Com supervisão do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o trabalho é produzido por equipe de historiado-
res, arqueólogos, antropólogos e arquitetos.
 
O dossiê segue critérios determinados pela Unesco. O trabalho parte da confirmação do Cais do 
Valongo como testemunho único de tradição cultural diretamente associado a ideias, crenças e 
acontecimentos relacionados à escravidão nas Américas. Fotografias, pinturas, textos, mapas, 
relatórios de autenticidade e integridade e análise comparativa com outros sítios arqueológicos 
compõem o argumento.

Alberto Silva, presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio 
de Janeiro (Cdurp), destaca a conexão entre monumento, história e transformação da região. “O 
Porto Maravilha sempre olhou para futuro e revitalização sem deixar de lado herança histórica 
e cultural. Hoje trabalhamos para o merecido reconhecimento de achado tão importante”, frisa 
Silva, integrante do comitê de elaboração do documento de candidatura. 

Antropólogo e pesquisador do Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal 
Fluminense e também parte da equipe de elaboração do dossiê, Milton Guran ressalta a impor-
tância do título de Patrimônio da Humanidade.  “No ano em que a cidade comemora seu 450º 
aniversário, o título coloca o Rio como farol das Américas na Década das Pessoas de Ascendência 
Africana instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU)”, destaca.

O Brasil foi destino de pelo menos 40% de todos os africanos que chegaram vivos às Américas. 
Desses, 60% entraram pelo Porto do Rio, o que torna a cidade o maior porto escravagista da 
História. Construído em 1811, o Cais do Valongo tinha o objetivo de retirar da Rua da Direita, 
atual Primeiro de Março, o desembarque e o comércio de africanos escra-
vizados. O mercado de escravos se intensificou a partir da construção do 
cais, porta de entrada de mais de 500 mil africanos, em sua maioria, vindos 
do Congo e de Angola, Centro-Oeste africano.

Ao longo dos anos, o cais sofreu sucessivas transformações. Na primei-
ra, em 1843, foi remodelado com requinte para receber a Princesa das 
Duas Sicílias, Teresa Cristina Maria de Bourbon, noiva do (então) futuro 
Imperador D. Pedro II, e passou a se chamar Cais da Imperatriz. Com as 
reformas urbanísticas do início do século XX, foi aterrado em 1911. Um 
século depois, em 2011, as obras de reurbanização permitiram o resga-
te do sítio arqueológico e incentivaram a criação do Circuito Histórico e 
Arqueológico de Celebração da Herança Africana para valorizar pontos 
marcantes da memória afro-brasileira. O roteiro inclui Jardim Suspenso do 
Valongo, Pedra do Sal, Largo do Depósito, Cemitério dos Pretos Novos e 
Centro Cultural José Bonifácio.


