
Porto Maravilha | 1

Porto MaravilhaAg
os

to
 | 

20
11

 | 
no  5

Segunda fase de serviços e obras já começou

REGIÃO PORTUÁRIA DE CARA NOVA 

CIDADE
Concurso Porto Olímpico escolhe quatro projetos 

CULTURA
Cia Mystérios e Novidades 
anima a área

PATRIMÔNIO
Restauro dos Galpões da Gamboa inaugura 
Programa Porto Maravilha Cultural

ECONOMIA
Cepacs são vendidos em leilão de lote único
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O projeto Porto 
Maravilha que-
bra dois paradig-
mas sobre como 
o Rio vem se 
desenvolvendo. 
Em primeiro lu-

gar, traz o crescimento de volta para o 
Centro. Em segundo, tem a iniciativa 
privada como aliada na recuperação de 
uma área importantíssima sem onerar 
os cofres municipais. A cidade tem 
prioridades em áreas como educação, 
saúde e transportes. Por isso, o Rio foi 
buscar no Estatuto das Cidades (Lei 
Federal nº 10.257 de 2001) forma para 
captar recursos privados: a Operação 
Urbana Consorciada.
O modelo permite captar recursos pri-
vados para recuperar áreas degrada-
das. Na prática, a valorização imobi-
liária prevista a partir da revitalização 
da região financia antecipadamente a 
recuperação da infraestrutura. E é com 
esse ativo que a prefeitura trabalha. 
Todo novo empreendimento imobiliá-
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Confira as notícias sobre o andamento das obras, boletins 

sobre interrupções de tráfego, além de saber o que acon-

tece na agenda cultural da região portuária.

Notas
Terreno do Pátio da Marítima é 
registrado em nome da Cdurp
No dia 18 de julho saiu o registro 

do imóvel conhecido como Pátio da 

Marítima, comprado pela Prefeitu-

ra da União em abril de 2011. Vizi-

nho à Cidade do Samba, o terreno 

foi vendido por R$ 23,350 milhões 

e tem 23.809 m². Após esta etapa, o 

fundo da Companhia de Desenvol-

vimento Urbano da Região do Porto 

do Rio de Janeiro (Cdurp) venderá 

o terreno ao vencedor do Leilão 

dos Certificados de Potencial Adi-

cional de Construção (Cepacs), o 

Fundo de Investimento Imobiliário 

Porto Maravilha. A operação é sig-

nificativa para o projeto, já que os 

terrenos da União correspondem a 

60% das áreas com potencial cons-

trutivo da região, e o recurso da 

venda dos Cepacs será liberado de 

acordo com a oferta de terrenos pú-

blicos ao fundo.

Ateliês de arte e fotografia ocupam 
antiga fábrica de doces
A antiga sede da Bhering, no Santo 

Cristo, abriga artistas que têm cons-

truído seus ateliês no local. Atual-

mente, 40 profissionais, entre fotó-

grafos, pintores e artistas plásticos, 

ocupam o imóvel. Quem estiver inte-

ressado em espaço para estúdio pode 

entrar em contato com Luiz Felipe ou 

Aparecida e agendar uma visita. Tele-

fone 3622-4300, 9h às 18h.

Benefícios fiscais na área do Porto
Empresas com projetos aprovados 

na área delimitada do Porto Maravi-

lha já têm condições de pedir isen-

ções de IPTU, ITBI e ISS, previstas 

na Lei 5.128/2009. Quatro resolu-

ções publicadas no Diário Oficial do 

EDITORIAL

rio na Região Portuária que ultrapasse 
o padrão mínimo de gabarito será obri-
gado a recolher recursos proporcionais 
ao investimento desejado por meio da 
compra de títulos emitidos pelo mu-
nicípio – os Certificados de Potencial 
Adicional de Construção (Cepacs). Os 
recursos captados só podem ser apli-
cados dentro daquela mesma região 
e esses certificados não conferem aos 
proprietários o direito de construir aci-
ma dos gabaritos definidos por lei. To-
dos os projetos imobiliários terão que 
respeitar parâmetros estabelecidos. O 
contrário seria abominável.
O potencial de valorização da área do 
Porto é tamanho que a Caixa Econô-
mica Federal arrematou de uma só vez 
todos os Cepacs por R$ 3,5 bilhões no 
leilão eletrônico promovido pela pre-
feitura e supervisionado pela Comis-
são de Valores Mobiliários. A operação 
trouxe musculatura aos cofres munici-
pais e garantiu recursos para executar 
projetos de infraestrutura e recupera-
ção social e ambiental de uma região 

de 5 milhões de m², além do resgate do 
patrimônio histórico e cultural.
Para execução das obras e prestação 
dos serviços, a prefeitura optou por 
uma Parceria Público-Privada (PPP), a 
primeira da cidade e a maior do país, no 
valor global de R$ 7,6 bilhões ao lon-
go de 15 anos. A PPP é integralmente 
paga com a valorização dos Cepacs, ou 
seja, com a negociação dos títulos sem 
ônus para o município.
O Porto Maravilha será, sem dúvida, 
exemplo sobre como se reabilita regiões 
degradadas. Iniciamos novos tempos. 
A falta de pragmatismo e ausência de 
diálogo ganharam ponto final. Inten-
sificamos dinâmicas sociais e econô-
micas para desfazer a maré de descaso 
atracada em tão nobre região. Em cinco 
anos, toda essa imensa área estará defi-
nitivamente fora do casulo e poderemos 
mostrar ao mundo, durante os Jogos 
Rio 2016, como o lugar em que o Rio 
nasceu foi capaz de se reinventar.

Eduardo Paes
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

Município do Rio de Janeiro em 21 

de julho - 2974, 2675, 2676 e 2677 

- informam procedimentos para a 

concessão dos benefícios por até 10 

anos. O Decreto 33.765/2011, que 

regulamentou a lei, foi publicado 

em maio deste ano, e as resoluções 

agora detalham os procedimentos. 

A partir do leilão dos Certificados 

de Potencial Adicional de Constru-

ção (Cepacs), em junho, e da publi-

cação das normas, os investidores já 

podem adquirir títulos do Fundo de 

Investimento Imobiliário Porto Ma-

ravilha (FIIPM) e receber licença 

de obra de seus empreendimentos.

Venda de Cepacs garante Porto Maravilha
Uma cerimônia à beira da Baía 

de Guanabara, na Praça Mauá, 
na manhã de 13 de junho, deter-
minou os rumos do projeto Por-
to Maravilha. A venda em lote 
único de todos os Certif icados 
de Potencial Adicional de Cons-
trução (Cepacs) que pertenciam 
a um fundo imobiliário da Com-
panhia de Desenvolvimento Ur-
bano da Região do Porto do Rio 
de Janeiro (Cdurp) foi comemo-
rada como uma grande vitória.  
Vendidos em leilão, os 6.436.722 
títulos mobiliários saíram por 
R$ 3.508.013.490 e foram com-
prados pelo Fundo de Investi-
mento Imobiliário Porto Maravi-
lha (FIIPM), administrado pela 
Caixa Econômica Federal, com 
recursos do Fundo de Garantia 
de Tempo de Serviço (FGTS). 

A operação é complexa até na 
quantidade de siglas. Mas o des-
fecho é simples: ao comprar os 
Cepacs, a Caixa Econômica Fe-
deral ganha o direito de negociá-
los com investidores, tem prio-
ridade na compra dos terrenos 
municipais e a obrigação de pa-
gar toda a operação urbana, esti-
mada em R$ 8 bilhões. Isso sig-
nif ica dizer que os recursos pelos 

Saiba mais sobre o Leilão dos Cepacs

- As condições foram aprovadas e fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
- Cepacs são Certificados de Potencial Adicional de Construção. Por definição, atuam como instrumentos de captação de recursos para financiar interven 
 ções urbanas
- A oferta foi em lote único e indivisível, ao preço mínimo unitário de R$ 545
- Para atrair interesse de investidores e conseguir recursos para as obras, a Lei Municipal 101/2009 autorizou o aumento do potencial construtivo da região,
 que permite a construção acima dos limites de altura anteriores
- Interessados em investir em imóveis na região precisam comprar os Cepacs, que hoje pertencem ao FIIPM, administrado pela Caixa Econômica Federal 
- A Caixa, que venceu o leilão, assumiu todo o custo da Operação Urbana, avaliado em R$ 8 bilhões ao longo de 15 anos
- A Cdurp se compromete a vender prioritariamente para o FIIPM os terrenos previstos no edital do leilão
- O vencedor do leilão é obrigad a vender Cepacs para todo empreendedor que tiver projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Urbanismo

próximos 15 anos para a requa-
lif icação urbana de uma área de 
5 milhões de metros quadrados 
não virão dos cofres municipais, 
mas do setor privado. As obras, 

a prestação de diversos serviços 
públicos, a mão de obra e o apoio 
aos projetos culturais e sociais 
do Porto Maravilha serão f inan-
ciados com o dinheiro levantado 

na venda dos Cepacs. O prefeito 
Eduardo Paes comemorou o re-
sultado do leilão. “Tenho a cer-
teza de que estamos fazendo algo 
transformador nesse momento. 
Essa operação muda a lógica 
de desenvolvimento da cidade. 
Com tantas pessoas apaixonadas 
pelo Rio, conseguimos viabili-
zar a reconstrução da identida-
de carioca”, disse, após receber 
o cheque simbólico das mãos do 
presidente da Caixa Econômica 
Federal, Jorge Hereda.

Na primeira fase do Porto 
Maravilha foram investidos R$ 
350 milhões pela própria Prefei-
tura do Rio como primeiro passo 
para o projeto. As intervenções 
vão até 2012 e incluem obras de 
drenagem nas avenidas Barão de 
Tefé e Venezuela, além do Mor-
ro da Conceição. Durante as es-
cavações, foram encontradas as 
ruínas do Cais da Imperatriz e 
do Valongo, de signif icativa im-
portância histórica e que serão 
recuperadas e expostas em um 
museu a céu aberto. Aos poucos, 
os cariocas vão redescobrindo a 
região portuária e concretizando 
o sonho de revê-la integrada à 
cidade.

Jorge Arraes, da Cdurp, Jorge Hereda, da Caixa, e o prefeito Eduardo Paes batem o martelo

ECONOMIA
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 DESTAQUE  DESTAQUE

Concessionária Porto Novo assume obras e serviços pelos próximos 15 anos

O uniforme azul dos funcioná-
rios da Porto Novo já atrai olhares 
na Região Portuária. Sob orienta-
ção e fiscalização da Companhia 
de Desenvolvimento Urbano da 
Região do Porto do Rio (Cdurp), a 
concessionária, além de prestar os 
serviços básicos, assume todas as 
obras de reurbanização e de infra-
estrutura na área previstas para os 
próximos cinco anos. As que terão 
mais impacto no cenário local são 
a demolição do Elevado da Perime-
tral, a criação da via expressa na 
Avenida Rodrigues Alves e a cons-
trução de 4 km de túneis.

“Esse projeto vai reestruturar 
uma região que sofre com vias es-
buracadas, iluminação precária e 

locais que alagam com facilidade. 
Precisamos preparar a área para o 
crescimento. Após as intervenções, 
ao longo de 15 anos, fizemos uma 
projeção de aumento populacional 
de 22 mil para 100 mil pessoas”, 
explicou o presidente da Cdurp, 
Jorge Arraes.

A entrada da concessionária no 
projeto Porto Maravilha é resultado 
da maior Parceria Público-Privada 
(PPP) do Brasil. A modelagem eco-
nômico-financeira trará para a re-

No mês de junho, 400 
empregados da empresa 
assumiram os serviços 
públicos antes executados 
por secretarias municipais, 
como limpeza urbana, 
organização de trânsito, 
conservação e pavimentação 
de ruas da região

Rodada de Reuniões apresenta e discute fase 2 do projeto Porto Maravilha
gião investimento de R$ 7,6 bilhões 
pelos próximos 15 anos, provenien-
te da venda dos Certificados de 
Potencial Adicional de Construção 
(Cepacs) da Região do Porto do Rio 
de Janeiro. O leilão promovido em 
junho teve como vencedor o Fundo 
de Investimento Imobiliário Porto 
Maravilha (FIIPM), administrado 
pela Caixa Econômica Federal. “A 
Operação Urbana Consorciada re-
qualificará a Região Portuária atra-
vés da maior PPP do Brasil, sem 
ônus para os cofres públicos”, des-
tacou o prefeito Eduardo Paes.

Seis meses de obras emergenciais
Logo no primeiro mês de atuação na 
Região Portuária, a Porto Novo esta-
beleceu um cronograma de 180 dias 
com obras emergenciais para as áreas 
que têm mais problemas.  O trabalho 
da concessionária vai se estender a 5 
milhões de metros quadrados (m²), 
delimitados pelas avenidas Francisco 
Bicalho, Rodrigues Alves, Primeiro 
de Março e  Presidente Vargas, in-
cluindo os morros da Providência, do 
Livramento, do Pinto, do Kin King, 

 A segunda fase do projeto Porto Maravilha começou no dia 15 de junho. Sabendo que os novos serviços 
e futuras obras afetam diretamente os moradores, trabalhadores e comerciantes da região foram organizadas 
reuniões de apresentação do plano de ação.
 A equipe da Cdurp visitou, entre outros locais, o Instituto Nacional de Tecnologia (INT), para con-
versar com representantes do Pólo da Nova Rua Larga, o auditório da União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), que recebeu comerciantes da área, e a Rodoviária Novo Rio, em reunião com representantes do 
Conselho Comunitário de Segurança. Também reuniu moradores do Morro do Pinto na Fábrica Bhe-
ring; da Gamboa, na Casa do Pequeno Jornaleiro; e da Saúde, no Condomínio Moradas da Saúde.

da Gamboa, da Saúde e da Concei-
ção.  “Nosso objetivo é que, no fim 
dos próximos seis meses, a região 
portuária esteja com uma nova cara, 
com a iluminação reposta, os bura-
cos nas vias tapados, a conservação 
de rotina em pleno andamento, assim 
como a manutenção das áreas de par-
ques e jardins”, destaca Pettengill. 

Para receber ligações sobre emer-
gências no trânsito, reclamações, 
sugestões ou dúvidas, a Concessio-
nária Porto Novo lançou um núme-
ro gratuito: 0800 880 7678. O tele-
fone criado pela Prefeitura do Rio 
de Janeiro, o 1746, também conti-
nua atendendo às demandas da po-
pulação na área.

Moradores do Morro do Pinto participam de apresentação do plano de serviços e obras do Porto Maravilha na antiga fábrica Bhering 
•   Construção de 4 km de túneis
•   Reurbanização de 70 km de vias e 650.000 m² de calçadas
•   Reconstrução de 700 km de redes de infraestrutura urbana
•   Implantação de 17 km de ciclovias
•   Demolição do Elevado da Perimetral
•   Conservação de ruas, praças e iluminação pública
•   Manutenção da limpeza urbana e implantação de coleta seletiva
•   Conservação de pontos históricos e turísticos
•   Manutenção da rede de drenagem e da sinalização de trânsito

Principais obras e serviços
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PATRIMÔNIO

Galpões serão restaurados para uso social 

Duas composições ferroviárias também vão passar por reforma e ficarão em exposição permanente 

Na Gamboa, as obras do 
projeto Porto Maravilha 
trazem de volta atmosfera 
de prosperidade 

Aos pés do Morro da Providên-
cia e vizinhos à Cidade do Sam-
ba, os Galpões da Gamboa já fo-
ram marcos da riqueza do Ciclo do 
Café. Hoje, o terminal ferroviário 
inaugurado em 1880 está abando-
nado, guardando apenas dois va-
gões da época em que serviu como 
depósito da Rede Ferroviária Fe-
deral. O restauro  receberá inves-
timentos de R$ 7.850 milhões, em 
obra prevista para durar de 14 a 22 
meses. Além da intervenção nos 
dois imóveis de 3.600 metros qua-
drados (m²) cada, o projeto prevê 
a criação de uma praça entre eles 
e a recuperação das duas compo-
sições ferroviárias que ainda estão 
no local.

 “Aqueles armazéns entraram 
em processo de deterioração quan-
do houve o desmonte da Rede Fer-
roviária Federal e o transporte com 
trens de carga foi abandonado”, 
explica o assessor da Presidência 
da Companhia de Desenvolvimen-
to Urbano da Região do Porto do 
Rio de Janeiro (Cdurp), Augusto 
Ivan. O urbanista lembra ainda que 
os Galpões da Gamboa impulsio-
naram as principais mudanças no 
bairro. “Com a construção do pá-
tio, vários trapiches se instalaram 
no entorno”, conta.

 A responsabilidade de restau-
rar a área será da empresa Copa 
Engenharia, vencedora da licita-
ção promovida pela Cdurp. A ação 
é a primeira do Programa Porto 
Maravilha Cultural, que conta com 
3% da receita da venda dos Certi-
ficados de Potencial Adicional de 
Construção (Cepacs) para apoiar a 

valorização do patrimônio cultural 
material e imaterial na área.

Para o sócio-administrador da 
empresa Copa Engenharia, Luiz 
Eduardo Lomar, a recuperação dos 
imóveis e dos vagões será um tra-
balho desafiante. “Usaremos peças 
atuais que se assemelham ao estilo 

depois foram utilizados como esta-
cionamento para os trens da Rede 
Ferroviária Federal. A ideia é que 
as composições abriguem também 
um restaurante, aproveitando o po-
tencial cultural, social e turístico 
que deve ser estabelecido com a 
recuperação da Região Portuária e 
a integração com a Vila Olímpica.

 Aproveitando esse movimento, 
o prefeito do Rio de Janeiro, Edu-
ardo Paes, manifestou o desejo de 
que o Museu do Pontal, atualmen-
te na Zona Oeste, venha ocupar 
parte de um dos galpões. “É um 
museu fantástico, localizado em 
área muito distante”, ponderou. 
Para Paes, a recuperação dos gal-
pões trará ao bairro da Gamboa 
mais bens culturais e sociais com a 
finalidade de atender à população 
local e de atrair novos moradores e 
visitantes.

original com as quais as composi-
ções foram construídas. A facha-
da do edifício receberá tratamento 
especial para que fique com a cara 
original, do século XIX”, explicou 
Lomar. Os galpões já serviram 
como depósito para o armazena-
mento de produtos de exportação e 

Perspectiva de como ficará a fachada de um dos galpões após restauro

Concurso Porto Olímpico elege projetos

O pódio do concurso nacional 
Porto Olímpico elegeu vencedo-
res quatro projetos arquitetônicos. 
O resultado da competição foi di-
vulgado em junho no Instituto dos 
Arquitetos do Brasil (IAB-RJ). O 
vencedor do concurso promovido 
pelo IAB-RJ e pela Prefeitura do 
Rio de Janeiro foi o trabalho do 
arquiteto João Pedro Backheuser. 
Pelas regras, o primeiro lugar terá 
execução mínima de 40%, e os ou-
tros três projetos poderão ser apro-
veitados.

jogos começam com disputa 
entre 83 concorrentes a 
um prêmio que não era a 
medalha de ouro, mas deixar 
marca e legado na cidade

Todos os trabalhos deveriam 
apresentar soluções para a cons-
trução das instalações dos jogos na 
região portuária em área de 850 mil 
metros quadrados (m²) no entorno 
da Avenida Francisco Bicalho. O 
projeto prevê a construção da Vila 
de Árbitros e da Vila de Mídia, cada 
uma com 11 mil m²; e um Centro de 
Convenções de médio porte, de 50 
mil m², integrado a um hotel padrão 
cinco estrelas com 500 quartos. 
Além disso, inclui equipamentos 
olímpicos temporários, como cen-
tros de distribuição, operações e 
credenciamento.

Um prêmio em dinheiro no valor 
de R$ 80 mil foi dado ao primeiro 
lugar. O segundo colocado, o arqui-
teto Roberto Aflalo, foi premiado 
com R$ 35 mil. Em terceiro ficou 
Francisco Espadone, que receberá 
R$ 25 mil. Em quarto, o projeto 
de Jorge Jauregui, com R$ 20 mil. 

O vencedor foi escolhido por um 
júri formado por representantes da 
prefeitura, do Comitê Rio 2016, da 
Companhia de Desenvolvimento da 
Região do Porto do Rio de Janeiro 
(Cdurp) e do IAB.

“O nosso projeto é de longo pra-
zo e oferece a possibilidade de des-
dobramentos. Pensamos na questão 
da revitalização da cidade. Pegar 
um local degradado e transformá-lo 
em uma área de sucesso, onde a po-
pulação queira morar”, explicou o 
arquiteto João Pedro Backheuser. A 
construção das instalações olímpi-
cas irá, obrigatoriamente, levar em 
conta a utilização do espaço após 
as Olimpíadas.

O investimento para as obras 
será privado. O Fundo de Investi-
mento Imobiliário Porto Maravilha 
(FIIPM), que comprou os Certi-
ficados de Potencial Adicional de 
Construção (Cepacs) em leilão no 

mês de junho, terá importante pa-
pel no Porto Olímpico. O fundo tem 
a preferência pela compra dos ter-
renos e é dono desses títulos, que 
serão usados para as novas cons-
truções. Para viabilizar o projeto, o 
FIIPM poderá vender os terrenos e 
Cepacs ou entrar como sócio com 
outros incorporadores. O projeto 
arquitetônico final ainda será de-
finido por uma equipe de trabalho 
formada por representantes da Pre-
feitura do Rio.

Para o prefeito Eduardo Paes, o 
empreendimento promove a recons-
trução para uma região que estava 
degradada e abandonada há muito 
tempo. “O resultado desse concur-
so significa que estamos fazendo 
um evento que serve ao Rio de Ja-
neiro. É uma revolução para cidade, 
além de ser uma mudança na lógica 
do crescimento do Rio, que sempre 
fugiu do Centro”, descreveu.

Perspectiva do projeto vencedor, do arquiteto João Pedro Backheuser, que será aproveitado em pelo menos 40%

CIDADE
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A Praça da Harmonia é um dos 
lugares prediletos dos moradores da 
Gamboa, na Região Portuária. Bem 
ao lado do Moinho Fluminense, foi se-

SOCIAL

Quem são os jovens Jardineiros do Bairro?

Mystérios e Novidades animam Gamboa 
Quem anda distraído pela Rua 

Pedro Ernesto, na Gamboa, quase 
não percebe o que acontece na casa 
de número 21. Conhecida entre os 
moradores como ‘casa dos pernas de 
pau’, é lá que fica a Grande Compa-
nhia de Mystérios e Novidades, que 
desenvolve atividades culturais com 
a comunidade. Fundada por Lígia 
Vieira há 30 anos, o grupo nasceu 
em São Paulo, mas mudou-se para a 
Região Portuária em 2007, quando a 
diretora conseguiu reunir recursos 
para comprar a sede.

“A casa pertencia a um imigran-
te italiano que era sapateiro. Ele não 
tinha muito dinheiro e conseguiu 
comprar o imóvel depois de ganhar 
um prêmio na loteria de São João”, 
explica Ligia, enquanto recebe um 
grupo de visitantes. Hoje, o imóvel 
ainda preserva algumas relíquias do 
antigo dono, mas ganhou dormitó-
rios para receber grupos teatrais de 
fora do Rio de Janeiro e um galpão 
para eventos.

No currículo da Grande Compa-
nhia de Mystérios e Novidades está 

Projeto criado há 14 anos 
promove oficinas de 
jardinagem, Cidadania, 
direitos Humanos e Meio 
ambiente para jovens 
entre 14 e 17 anos

a participação no desfile do bloco 
Escravos da Mauá - eleito o melhor 
do Carnaval 2011 - e mais de 10 es-
petáculos. “Chegança do Almirante 
Negro da Pequena África”, sobre o 
marinho João Cândido; “A Saga de 
Jorge”, que narra a história de São 
Jorge; e “Gigantes pela Própria Na-
tureza”, criado a partir de um projeto 
homônimo com jovens em situação 
de risco da região, são alguns deles. 

Além da mistura de dança, teatro de 
rua e música, todas as peças têm um 
elemento em comum, que é a marca 
do grupo: o uso de pernas de pau pe-
los artistas.

“É uma técnica muito antiga, da 
época medieval, que acrescenta muito 
ao teatro de rua”, conta Lídia Vieira. 
Ela ainda reforça que outra vertente 
importante do trabalho do grupo é a 
descoberta de novos talentos: “A nos-

sa ambição é formar esses meninos e 
criar oportunidades para todos eles. 
O teatro de rua potencializa isso e 
oferece à sociedade algo democráti-
co, para todos”, acrescenta.

É caso do amazonense Fábio 
Costta, 26 anos, um dos talentos des-
cobertos pelo projeto Gigantes pela 
Própria Natureza. Estudante de artes 
cênicas e morador da Gamboa, ele 
encontrou na Grande Companhia de 
Mystérios e Novidades a oportunida-
de para iniciar  carreira no teatro. “O 
grupo me permitiu conhecer vários 
tipos de arte. Cresci muito profissio-
nalmente e complementei meu traba-
lho de artista”, avalia.

A partir de agosto, serão ofereci-
dos três cursos: ‘Dança nas Alturas’, 
aos sábados, 15h, que ensina técni-
cas com pernas de pau; ‘Ginástica e 
Dança Orgânica’, às quintas-feiras, 
18h30, de educação corporal; e ‘Pin-
tando o Sete’, voltado a crianças, às 
terças-feiras, 10h.

Informações podem ser obtidas 
pelos telefones (21) 8894-6045 (Li-
dia) e 8880-2256 (Marilia).

CULTURA

lecionada para se tornar a sala de aula 
dos Jardineiros do Bairro. O projeto 
foi criado há 14 anos pela organização 
não-governamental Viva Rio. Além de 
aulas de jardinagem e educação am-
biental, a iniciativa oferece aos jovens 
conhecimentos de direitos humanos 
e cidadania. Os alunos têm aulas três 
vezes durante a semana na Praça da 
Harmonia e uma na Paróquia Sagrada 
Família, que fica na região.

Para participar, é preciso ser mo-
rador da região e estar matriculado 
na escola, além de ter disponibilidade 
para frequentar as aulas no turno da 

manhã. André Bezerra, 15 anos, é um 
dos alunos do grupo, que atualmente 
mantém 10 aprendizes. “Pedi para a 
minha mãe me colocar no projeto por-
que meu vizinho participava. Aqui, a 
gente aprende a cuidar do nosso bairro 
e a não jogar lixo no chão”, conta o jo-
vem, orgulhoso.

Com o início das obras na região e 
entrada da Concessionária Porto Novo 
na execução de serviços públicos, os 
trabalhos serão alinhados. “Partici-
pantes do projeto poderão ser orienta-
dos pela nossa equipe de conservação. 
Outra contribuição será uma parceria 

para a implementação de, por exem-
plo, oficinas de reciclagem”, explica 
o diretor-presidente da Porto Novo, 
Eduardo Pettengill.

A supervisora local do projeto, Sil-
via Susewind, reforça a importância 
das aulas. “Hoje, a jardinagem é um 
gancho para trabalharmos conceitos 
como a valorização do local em que 
eles vivem, além de respeito e traba-
lho em equipe”, explica. Cada jardi-
neiro do Bairro recebe ajuda de custo 
de R$ 100, e aqueles que se destacam 
são encaminhados para estágios em 
empresas conveniadas.

Cia de Mystérios e Novidades sai em procissão pela Gamboa


