Junho | 2012 | no 8

Porto Maravilha

PORTO OLÍMPICO

Conheça o novo residencial da região
NOVA GERAÇÃO

Por dentro do Amanhã
desenvolvimento

Maratona de negócios movimenta R$ 5 milhões em três horas
GUIA CULTURAL

Jovens criam mapa de atrações da Providência
Jardim Suspenso do Valongo

Primeira fase da operação urbana lança padrão
de excelência e devolve à cidade marcos históricos

desenvolvimento

Padrão a ser replicado
As obras da Fase 1 do Porto Maravilha
serão entregues nas próximas semanas
no entorno da Praça Mauá, no Morro
da Conceição e em avenidas importantes como Venezuela, Barão de Tefé e
Rua Sacadura Cabral. Com a conclusão
dessas intervenções, as melhorias para
moradores e trabalhadores da área serão visíveis nas calçadas, no escoamento da água em dias de chuva, na limpeza e nos espaços públicos. No entanto,
ainda há muito a ser feito. As obras de
infraestrutura urbana avançam pelos 5

Notas
União aprova recursos para VLT
A presidenta Dilma Rousseff e o prefeito Eduardo Paes anunciaram em março
investimentos em mobilidade urbana no
Rio de Janeiro. O governo federal vai
liberar R$ 1,63 bilhão em recursos do
Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) da Mobilidade para o corredor
expresso de BRT (Bus Rapid Transit)
da Avenida Brasil, a Transbrasil, e para
o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O
repasse federal para o VLT será de R$
500 milhões, e o restante será viabilizado por meio de uma Parceria PúblicoPrivada (PPP). Audiência e consulta
pública programadas para os próximos
dois meses vão formatar a licitação. O
custo estimado é de R$ 1,1 bilhão. A primeira etapa de instalação será concluída
em 2014, com duas linhas em funcionamento. As outras quatro entram em operação até 2016.

milhões de metros quadrados. Já estão
em construção túneis e novas ruas que
vão transformar o sistema viário, com
seus 30 km de linhas do Veículo leve
Sobre Trilhos (VLT) e 17 km de novas
ciclovias.
Ao mesmo tempo em que a região
se requalifica com obras geridas pela
Prefeitura do Rio, a construção de empreendimentos privados ocupa canteiros com operários e, em futuro breve,
com trabalhadores e moradores. Todos
os novos prédios terão de se adequar à

série de regras ambientais previstas na
lei que criou a Operação Urbana Porto
Maravilha. As normas impulsionam um
novo padrão de construção que prevê
aproveitamento de luz solar, água de
chuva, ventilação e iluminação natural,
uso de material com certificação ambiental e estímulo ao uso de bicicletas.
No último mês foi definido o projeto
Porto Olímpico que sediará as vilas de
Mídia e de Árbitros nos jogos de 2016,
próximo à Rodoviária Novo Rio. Surge
como o novo residencial da área com

oferta inicial de 1.330 apartamentos de
dois e três quartos, além de dois hotéis
com 500 quartos cada. Cada vez mais
novos negócios chegam à região. São
mais de 70 pedidos de aprovação de projetos imobiliários residenciais, comerciais e de uso misto. O número retrata
o aumento de interesse pela área, motivado pelos substanciais investimentos e
efeitos visíveis da requalificação.

A onda do Museu de Arte do Rio
Engenheiros, arquitetos, artistas plásticos e operários se uniram para dar forma
à cobertura do Museu de Arte do Rio,
um dos símbolos arquitetônicos do projeto. Em maio, foi aplicado o concreto
na cobertura que une os dois prédios do
complexo de 15 mil metros quadrados.
Com 65 metros (m) de comprimento e
25m de largura, a cobertura tem estrutura ondulada com diferentes espessuras
que chegam a, no máximo, 15 centímetros. A criativa saída dos engenheiros
para execução do molde foi chamar
Carlos Lopes, artista plástico especialista em trabalho com isopor, com experiência e técnica adquiridas como escultor de carros alegóricos em escolas de
samba do Rio. Depois que a cobertura
de concreto estiver pronta, o molde de
isopor será reaproveitado no carnaval.

pela Prefeitura do Rio no dia 17 de abril
reúne 56 metas dos quatro anos. O evento
nos Galpões da Gamboa reuniu mais de
600 convidados, entre secretários, servidores, representantes de empresas municipais e integrantes do Conselho da Cidade
- grupo de 150 cidadãos. O plano agrupa
metas e iniciativas em 10 áreas distintas.
A operação urbana Porto Maravilha
está relacionada a diversas delas, como
transportes, habitação e urbanização,
ordem e conservação e cultura e desenvolvimento social.

diariamente. O espaço está pronto para
receber, por dia, 120 alunos dos ensinos
Fundamental e Médio. Mais informações: www.museulight.com.br.

Prefeitura lança Plano Estratégico
O Plano Estratégico 2013-2016 lançado

Espaço dedicado à ciência
A Região Portuária ganhou novo espaço cultural. Em março foi inaugurado
o Museu Light da Energia, no Centro
Cultural da Light, na Av. Marechal
Floriano 168. A proposta é usar a interatividade como fio condutor para
crianças e adolescentes entenderem
importância, dimensão e impacto da
energia elétrica gerada e consumida

Jorge Arraes
Diretor-presidente da Cdurp

Cursos gratuitos
A Concessionária Porto Novo, que executa obras e serviços do Porto Maravilha,
promove oficinas e cursos gratuitos para
moradores e comerciantes dos bairros
da Gamboa, Saúde, Santo Cristo e também dos morros do Pinto, Providência e
Conceição. Desde julho de 2011, foram 36
cursos com foco em educação, 44 em qualidade de vida e 39 de qualificação profissional. Os cursos são ministrados na Casa
Amarela, no Morro do Pinto, na UPP da
Providência e na Associação de Moradores
e Amigos da Gamboa (Amaga). As ações
fazem parte da parceria com a Cdurp
no Programa Porto Maravilha Cidadão.
Confira o programa e datas de inscrição
dos próximos cursos gratuitos em: www.
portomaravilha.com.br/cursos.
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Porto Olímpico: novo residencial da região

Empreendimento
de grande porte
combina comércio e
moradia e impulsiona
crescimento em área
próxima à rodoviária

Apartamentos, hotéis e espaços de
convivência do empreendimento
conhecido como Porto Olímpico
já têm tamanho, endereço e até
candidatos a moradores. As regras
de construção e aproveitamento das
edificações pelo mercado imobiliário
após os Jogos Olímpicos e
Paralímpicos de 2016 estão definidas.
Por meio do Previ-Rio, a prefeitura
assumiu o compromisso de oferecer
aos servidores públicos municipais
linhas de crédito especiais para a
aquisição dos 1.330 apartamentos.
A expectativa é que o financiamento
chegue a R$ 500 milhões, e as
primeiras unidades comecem a ser
vendidas em agosto deste ano.
Serão 850 mil metros quadrados
(m²) de área construída que servirão como sede das Vilas Olímpicas
de Mídia e de Árbitros. Outros quatros prédios serão erguidos ali: dois
centros de convenções e dois hotéis
com 500 quartos cada um. O projeto
ocupará oito quadras em área próxima à Rodoviária Novo Rio. Após as
Olimpíadas, os hotéis ficam, e os outros prédios serão transformados em
apartamentos residenciais de dois e
três quartos – entre 67m e 85m.
“O incentivo aos servidores municipais, além das taxas de juros menores, é a proximidade com a sede
da prefeitura na Cidade Nova. A
distância é pouco maior de 2km. A
mistura entre espaço comercial e residencial estimula o desenvolvimento da região, porque atrai população
flutuante”, explica Sergio Lopes, di-

Arte: Barbara Fernandes

EDITORIAL

retor de Administração e Finanças
da Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio
de Janeiro (Cdurp). De acordo com o
executivo, a construção terá início em
janeiro de 2013.
Prédios comerciais em construção
Em visita ao Rio em março deste
ano, a presidente da Comissão de
Coordenação do Comitê Olímpico
Internacional (COI) para os Jogos de
2016, Nawal El Moutawakel, enfatizou a importância dos equipamentos
olímpicos para o desenvolvimento da
cidade. “Tenho certeza de que este
projeto terá forte impacto não só na
Região Portuária, mas em toda a
cidade. Ele representa o legado que
ficará para o Rio depois dos Jogos”,
disse, em discurso na Praia Formosa
- nome do terreno de 116 mil m² que
abrigará as Vilas de Mídia e Árbitros.
Além das construções olímpicas,
uma onda crescente de novos negócios movimenta a área. A prefeitu-

ra já recebeu mais de 70 pedidos de
aprovação de projetos imobiliários
residenciais, comerciais e de uso
misto. O número retrata o aumento
de interesse pela área, motivado pelos substanciais investimentos. Para
Jorge Arraes, presidente da Cdurp,
o volume é também indício de que,
com a saturação do Centro e a falta
de edifícios modernos na vizinhança,
a cidade irá mesmo se expandir para
os bairros da Região Portuária. “Há
projetos de todos os tipos, inclusive
de retrofit (reforma e modernização)
de edifícios históricos. E um detalhe
importante é que eles estão distribuídos por toda a área”, avalia Arraes.
O edifício empresarial Porto
Brasilis, lançado em março, é o
primeiro novo empreendimento a
sair do papel desde o início da requalificação da região. Instalado
no início da Avenida Rio Branco,
perto da Praça Mauá, ele tem 19
andares, arquitetura moderna e pertence à Petros, o fundo de pensão

da Petrobras. A Fibra Experts, responsável pela construção, trabalha
no desenvolvimento de outros dois
novos projetos. “A Região Portuária
vive renovação total, extremamente
necessária à cidade. Além disso, não
cabe mais ninguém no Centro, não
há espaço para construção”, explica
Fernando Kenworthy, chefe-executivo da Fibra Experts.
Do outro lado da área, na Avenida
Rio de Janeiro, próximo à Rodoviária
Novo Rio, as primeiras lajes do prédio de 32 mil m² da incorporadora
Tishman Speyer começam a subir
no mês que vem. As obras do novo
edificio comercial vão reaproveitar o material do antigo Moinho
Marilu, que antes ocupava o terreno.
“Trituramos o entulho resultante da
implosão para dar a ele um novo destino. Possivelmente se transformará
em argamassa e será reutilizado na
construção”, explica Ana Carmen
Alvarenga, gerente da Tishman
Speyer no Rio.

Porto Maravilha | 3

OBRAS PRONTAS

Divulgação Cdurp

No Centro, referência para a cidade
Novos padrões urbanísticos visíveis na primeira fase do Porto Maravilha
mostram como ficarão os 5 milhões de metros quadrados de toda a região
Após um século sem obras de infraestrutura, parte da Região Portuária começa a
se despedir de problemas antigos como alagamentos, falta de luz e água. A primeira
fase de intervenções do Porto Maravilha
funcionou como uma espécie de demonstração da Operação Urbana, com recursos
da Prefeitura do Rio, que investiu R$ 139
milhões em área de 350 mil metros quadrados (m²). A Secretaria Municipal de
Obras entrega neste mês 27 vias dos bairros da Saúde e da Gamboa e do Morro da
Conceição reurbanizadas.
Rotas importantes e com grande movimentação, como as avenidas Barão de Tefé
e Venezuela e as ruas Sacadura Cabral e
Edgar Gordilho, serão liberadas ao trânsito.
As calçadas, em granito e concreto estampado, deram novo perfil a essas vias, além
de conforto aos pedestres. Assim como
nesta fase, todo o perímetro entre as ave-

nidas Francisco Bicalho, Rodrigues Alves,
Rio Branco e Presidente Vargas ganhará
novas calçadas, redes de abastecimento de
água, gás, coletoras de esgoto e conversão
das redes elétricas e de telecomunicações,
hoje aéreas, para subterrâneas. Mudanças
que garantem mais conforto e segurança
aos moradores e comerciantes. Na chamada fase 2 do Porto Maravilha, os recursos
para obras e serviços têm origem na venda
de Certificados de Potencial Adicional de
Construção (Cepacs), ou seja, da iniciativa
privada e não dos cofres municipais.
“Os padrões urbanísticos são os mesmos que vamos implantar nos 5 milhões
de m² do Porto Maravilha. Redes aéreas
serão substituídas por subterrâneas, e o
resultado será um subsolo organizado e
mapeado. As obras de infraestrutura têm o
cuidado de posicionar a passagem de dutos
das redes de serviços públicos às calçadas,

e não mais no meio da rua, o que facilita a
manutenção”, descreve Jorge Arraes, presidente da Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio (Cdurp).
Recuperação de espaços históricos
Com as obras, o número de saídas de água
de chuva para Baía de Guanabara aumenta
de três para nove, e as galerias deram lugar
a novas, 11 vezes maiores. Secretário de
Obras, Alexandre Pinto destaca a valorização da história. “No Morro da Conceição,
também foram recuperados o Caminho do
Valongo e o Jardim Suspenso do Valongo,
além da histórica Casa da Guarda e do
Mictório Público, logo abaixo do jardim.
Isso representa mais espaços públicos para
passeio e convívio. O resgate da história
da nossa cidade é tão importante quanto a
reurbanização”, enfatiza.
O Jardim Suspenso do Valongo, na

subida do Morro da Conceição pela
Rua Camerino, faz parte do Circuito
Histórico e Arqueológico da Celebração
da Herança Africana e ganha destaque
na conclusão das obras.
Outra novidade será a transformação do antigo mictório em Posto de
Atendimento ao Turista. “O Jardim do
Valongo foi inaugurado em 1906 como
obra de embelezamento urbano, modelo de jardim romântico inglês, moda no
Rio desde 1860. Justamente no local,
nos séculos XVII e XVIII, africanos
escravizados eram negociados”, explica
Paulo Vidal, coordenador de Projetos
e Fiscalização da Subsecretaria de
Patrimônio Cultural, evidenciando mais
um momento em que se tentou apagar
vestígios do período da escravidão no
Rio, hoje devolvidos à cidade por meio
das intervenções do Porto Maravilha.

Poço de serviço na Praça Mauá, de 40m de profundidade, dá acesso a duas frentes de escavação do Túnel do Binário, que mergulha na Rua Primeiro de Março e emerge na Rua Antônio Lage, sentido Rodoviária

Arte: Barbara Fernandes

Detonações abrem túneis de nova via

4 | Porto Maravilha

Três dos quatro túneis do novo sistema viário da Região Portuária já estão em construção. O antigo Túnel da Rede Ferroviária
Federal, sob o Morro da Providência, passa
por ampliação para passagem do VLT, enquanto a escavação dos túneis da Saúde e
do Binário - partes da Via Binário do Porto,
paralela à Avenida Rodrigues Alves - entra
na fase de detonações controladas.
O procedimento exige interdição de
ruas por períodos de 10 a 20 minutos e tem
contado com o apoio da população, que começa a se adaptar à rotina de grandes obras
na cidade. Campanhas de esclarecimento,
com visitas e reuniões prévias, marcaram
a importância dessas mudanças no sistema viário para melhorar o trânsito e divulgaram cuidados durante as detonações. A

Concessionária Porto Novo coordenou 170
vistorias cautelares exigidas legalmente e
acompanhadas pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O
procedimento registra o estado de conservação dos imóveis. Instrumentos instalados no
entorno das obras fazem uma leitura diária
do efeito nas edificações.
Cronogramas seguem rigoroso plano estabelecido por órgãos de fiscalização e controle do
município, do estado e da União: Cdurp, GeoRio, SC/Cor, CET-Rio, Ministério do Exército,
Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Dfae, Iphan, Defesa Civil, Inepac, CBMERJ e
DNPM. Datas e horários dessas detonações são
divulgados com antecedência para a população
e podem ser consultados na página oficial da
Cdurp (www.portomaravilha.com.br).

Parte da Via Binário do Porto e passagem do VLT, o Túnel da Saúde terá 70m de extensão
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Ações coordenadas para o desenvolvimento

CULTURA

CIDADANIA

Divulgação Sebrae

Arte: Barbara Fernandes

Em parceria com o
Sebrae, 1ª Rodada
de Negócios Porto
Maravilha estimula
geração de emprego
e renda na região
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Ação do Programa Porto Maravilha
Cidadão na parceria entre a Companhia
de Desenvolvimento Urbano da Região
do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) e o
Sebrae/RJ, a 1ª Rodada de Negócios Porto
Maravilha reuniu na mesma mesa nove
grandes empresas consideradas âncoras na
Região Portuária e 93 micro e pequenos
empresários do Estado do Rio no Centro
Cultural Light no mês de abril. Nessa primeira maratona, os resultados foram animadores. A negociação movimentou R$ 5
milhões na contratação de produtos e serviços por até seis meses.
Costureira, empreendedora individual e
dona da microempresa Ponto Certo, Elvira
Silva participou das negociações. Sua empresa produz uniformes e conserta roupas.
“Fiz contato com grandes empresas, e isso
é muito importante para o crescimento do
meu negócio. Estamos negociando com a
Concessionária Porto Novo”, disse Elvira.
Na abertura da rodada, Jorge Arraes,
presidente da Cdurp, destacou o estímulo
ao desenvolvimento econômico e social da
região, além da criação de novos empregos. “Temos quase um mantra, um slogan:
‘transformar é preciso’. O Porto Maravilha
Cidadão é tão importante quanto as obras,
quanto à boa prestação dos serviços públicos e aos empreendimentos imobiliários. Por
isso fizemos essa parceria com o Sebrae/RJ
bem no início da operação”, afirmou. Para
o diretor-superintendente do Sebrae/RJ,
Cezar Vasquez, a parceria entre as instituições é muito importante para a geração
de empregos e a movimentação econômica da região: “O que o Porto Maravilha
está promovendo é algo inédito e faz parte
da reconstrução de uma área urbana”.

Primeira Rodada de Negócios Porto Maravilha reuniu nove grandes empresas, 93 empreendedores e movimentou R$ 5 milhões em novos contratos
www.cidadeolimpica.com

Espaço de desenvolvimento infantil, Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda e escola municipal - reformada - foram inaugurados em abril

Providência ganha posto de trabalho, creche e escola modernizada
O Morro da Providência ganhou três
novos espaços que já começaram a fazer a diferença para adultos e crianças. O Espaço de Desenvolvimento
Infantil (EDI) Machado de Assis, o
Centro Público de Emprego, Trabalho
e Renda da Região Portuária e a Escola
Municipal Francisco Benjamin Galloti reformada - foram inaugurados em abril.
O posto da Secretaria de Trabalho é
o primeiro da cidade em área pacificada. “Isso carrega um simbolismo muito
grande, porque o Morro da Providência
é a primeira favela do Brasil. As pessoas
vinham para cá buscando oportunidades
de emprego no Cais do Porto, e ago-

ra estamos criando um centro que traz
novas oportunidades”, avaliou Augusto
Lopes Ribeiro, secretário municipal de
Trabalho e Emprego. O prédio da Rua da
América 81 receberá moradores do Caju,
Centro, Gamboa, Santo Cristo, Saúde,
Estácio e Cidade Nova.
Antes, quem precisava se inscrever no
Balcão de Empregos Porto Maravilha,
voltado aos moradores da Região
Portuária, tinha de se dirigir ao posto
da Tijuca. A expectativa é que mais de
90 mil pessoas sejam beneficiadas. O
Centro oferece intermediação de mão de
obra, habilitação ao seguro-desemprego,
emissão de Carteira de Trabalho e ins-

crições para cursos gratuitos, como gastronomia e construção civil.
O EDI Machado de Assis oferece 175
vagas para a creche e 25 para a pré-escola. O prédio tem fraldários, salas de
amamentação, de atividades e biblioteca.
É o 67º EDI da cidade, “Se uma criança
recebe educação de qualidade desde pequena, maior é a chance de um futuro
escolar e profissional de sucesso”, reforçou Cláudia Costin, secretária municipal
de Educação. Executadas pela Secretaria
Municipal de Habitação, as obras fazem
parte do programa Morar Carioca, que
prevê a urbanização de todas as favelas
da cidade até 2020.
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rOteiro

Novo guia para conhecer a Providência
Jovens moradores aceitam desafio de se reunir para criar mapa dos pontos de interesse nas áreas
de turismo, história, arte, música, esporte,
entretenimento e cultura na comunidade
Ruas, ladeiras e becos do Morro da
Providência guardam histórias da
Região Portuária que até moradores
desconheciam. Agora, aquela que foi
a primeira favela da cidade do Rio
de Janeiro ganhou registro de pontos
turísticos e históricos identificados
por gente da área. Seis jovens foram selecionados para participar do
Intercâmbio JuventudeArte, criado
para levantar informações sobre
iniciativas culturais para lançamento de um guia. O projeto é
parte do programa Juventude
Transformando com Arte, promovido pelo Centro de Estudos
de Políticas Públicas (CEPP) e
patrocinado pelo Instituto Light.
Além do Morro da Providência,
Tabajaras, em Copacabana, e
Salgueiro, na Tijuca, também selecionaram jovens para fazer o mesmo em cada comunidade. Foram
nove fins de semana de reuniões e
descobertas de tesouros culturais
escondidos em cada região. Angela
Nogueira, coordenadora do programa Juventude Transformando com
Arte, explica que o alicerce do projeto é o intercâmbio entre jovens de diferentes comunidades. “Esse encontro ajuda a fortalecer em cada jovem
o conhecimento e a apropriação da
história do lugar em que vive. Isso

8 | Porto Maravilha

é essencial para promover
a cultura e formar novos líderes comunitários”, descreve.

Ao todo,
30 jovens mapearam suas comunidades com o auxílio da
metodologia criada especificamente para o projeto.
Em primeiro lugar, moradores mais antigos são identificados.
Dessa forma, os jovens conhecem a

história de cada local e selecionam os pontos mais interessantes. Em seguida, eles devem
elaborar um texto detalhando a impor tância
de cada
lugar

apontado no mapa. “Os jovens também agruparam locais com conteúdos semelhantes e desenharam diferentes roteiros, como os circuitos
Histórico, Musical, Arte e Beleza,
entre outros”, destaca Angela
Nogueira. A metodologia de pesquisa e mapeamento foi construída com
a ajuda do Instituto de Arte Tear e
do Centro Internacional de Estudos e
Pesquisa sobre Infância (Ciespi).
O Morro da Providência teve 36
locais mapeados e cinco circuitos criados: Festas, Paisagens,
Musical, Histórico e Educação,
Cultura e Esporte. Está lá o
Museu da Dona Dodô, primeira
porta-estandarte da Portela que
guarda em sua casa todas as suas
fantasias. “Para mim, o mais legal do projeto foi conhecer lugares que eu nem sabia que existiam”,
admira-se a estudante Joyce da
Silva, de 23 anos, da Providência.
“No caso do Morro da
Providência, esse reconhecimento
e a pesquisa dos espaços da comunidade foram muito importantes
para os seis jovens que participaram, principalmente por causa
das mudanças que a região vem
vivenciando com o projeto de revitalização dos bairros”, acrescenta
Angela Nogueira.

