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Visite a Região
Portuária
De um ano para cá, muita coisa mudou na Região Portuária do Rio de
Janeiro. Mais que obras concluídas ou
em andamento, a renovação beneficia
antigos e novos comerciantes e moradores. A reestruturação agrada e atrai
cariocas que desconheciam essa área.
O projeto nem foi concluído e já movimenta a região.
Em um mesmo fim de semana de novembro, visitantes
aportaram na área para participar do Festival Internacional de Criatividade (CRio), no Pier Mauá; do
circuito O Morro e o Mar, no Morro da Conceição e
arredores; do Festival Gastronômico Sabores do Porto,
nos morros do Pinto e da Providência; da roda de
samba do Fala Meu Louro, no Santo Cristo; e da caminhada coletiva por ruas da região, no evento “City Walk”.
Outro programa que entrou no calendário do carioca é
a visita ao espaço de exposições Meu Porto Maravilha.
Com muita interatividade, é possível acompanhar as mudanças em andamento e os principais projetos em perspectivas do futuro, além de conferir também o acervo
que retrata a história da região. Aos que ainda não sabem
o que se esconde por detrás dos tapumes, essa é uma boa
chance para descobrir. E novidades virão em breve. Estamos às vésperas da inauguração do Centro Cultural José
Bonifácio - parte do Circuito Histórico e Arqueológico
da Celebração da Herança Africana - e do Museu de Arte
do Rio (MAR). Duas novas opções de lazer e cultura.
Assim, a paisagem da Região Portuária começa a se
redesenhar. E, em um movimento natural, obras de
infraestrutura transformam o subterrâneo enquanto
trazem qualidade à prestação dos serviços públicos
municipais, impulsionam negócios de todos os tamanhos e já atraem empreendimentos de grande porte,
como complexos corporativos, comerciais e hotéis.
O recado desta edição é: visite a Região Portuária.
Ela é de todos e para todos.
Eduardo Paes
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
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Espaço expõe lado a lado passado,
presente e futuro da região
Com a maior tela multitoques do Brasil, de 22 metros,
o espaço de exposição Meu Porto Maravilha apresenta o projeto de requalificação da Região Portuária.
A alta tecnologia permite interação do público com
infográficos, mapas, fotos, vídeos das obras, pesquisa
histórica e projeções do futuro. O espaço instalado na
esquina das avenidas Barão de Tefé e Venezuela funciona de 10h às 20h, de terça-feira a domingo. A entrada é franca. Visitas guiadas guiadas diárias, às 11h e às
14h, saem do Meu Porto Maravilha, passam pelo Cais do
Valongo, Mictório Público, Jardim Suspenso do Valongo,
Morro da Conceição e Casa da Guarda. Agendamentos
para grupos podem ser feitos pelo email atendimento@
meuportomaravilha.com.br.
Dia de HarmonizAção na Gamboa
A segunda edição do HarmonizAção reuniu em dezembro moradores e instituições públicas e privadas
em um dia inteiro de serviços e atividades na Praça
da Harmonia, Gamboa. Promovido pela Cdurp e pela
Concessionária Porto Novo, o evento anual é uma ação
social do programa Porto Maravilha Cidadão. Reúne
atrações e serviços diversos, como isenções para emissão de documentos, cadastro em banco de vagas para
emprego e inscrição para cursos gratuitos, dosagem de
glicose e pressão arterial, atendimento e consultoria a
microempreendedores e feira de artesanato.

Projetos mais inovadores do mundo
A Operação Urbana Porto Maravilha está entre os
10 projetos brasileiros mais inovadores listados no
último relatório global Infraestrutura 100: Cidades
Mundiais (Infrastructure 100: World Cities Edition),
da consultoria internacional KPMG. O destaque foi
na categoria Requalificação Urbana. A publicação foi
apresentada na Cúpula das Cidades do Mundo, em
Cingapura. Além do Porto Maravilha, figuram na relação o Centro de Operações Rio, o Parque Olímpico
e a Transolímpica.
Igreja de São Francisco da Prainha será restaurada
Uma das mais antigas do Rio de Janeiro, a Igreja de
São Francisco da Prainha, no adro de São Francisco,
na Saúde, será restaurada. Fechada desde 2004 pela
Defesa Civil por problemas de conservação, reabrirá
após as obras, repetindo tradição de reconstrução
desde que a primeira capela foi erguida, em 1656. A
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região
do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), responsável pelo
Porto Maravilha, contratou via licitação empresa especializada para escoramento do imóvel. A obra de
restauro será licitada no primeiro semestre de 2013.
Construída em 1696 pelo Padre Francisco da Motta
e doada em testamento à Ordem Terceira de São
Francisco da Penitência em 1704, a igreja é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) como monumento artístico.

Meu Porto Maravilha, espaço de exposição gratuito, abre de terça-feira a domingo, das 10h às 20h
expediente
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empreendedorismo
Foto: Mariana Aimée

Pequenos empreendedores recebem atendimento em stand montado na Praça Jornal do Commercio

Negócios

do Porto
Pequenos empreendedores dos Morros do Pinto e da
Providência se reuniram e organizaram o I Festival
Gastronômico e Cultural Sabores do Porto nos dias
24 e 25 de novembro, nos moldes do famoso Comida
di Buteco. Dois anos e meio após a instalação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na área, eles apostaram no formato para divulgar sua própria culinária
e atrair novos clientes, com direito a publicação de
um livro de receitas.

De camarão a jerimum, os sabores agradaram a todos os paladares. A baiana Vera Arêas criou o Acarajé
Love – “pequenas porções de amor, um acarajé com
chocolate e pimenta”. Rosana Damasceno, do restaurante Sabor das Louras, concorreu com o Jabá com
Jerimum na massa, uma lasanha com carne seca e
abóbora. Rosane Pifani e Carlos Augusto Ferreira, à
frente do Bar do Carlinhos há 11 anos, no Morro do
Pinto, participam do festival com o prato Yaksoba de
Frutos do Mar, antigo sucesso do cardápio. “Gosto de
cozinhar e quero que meus pratos sejam reconhecidos. Tenho vontade de fazer um livro com receitas
bem diferentes. Com o festival, vejo que é possível. Já
organizamos um pequeno livro com receitas que preparamos para o evento, especial para quem gostou
do que provou e quer tentar em casa”, conta Rosane.

dades de exploração comercial para dar suporte aos
futuros negócios.
Durante a 1ª Semana do Empreendedor da Região
Portuária, de 27 de novembro a 1º de dezembro, pequenos empreendedores, como os que participaram
do Festival Gastronômico Sabores do Porto, tiveram
oportunidade para tirar dúvidas, formalizar seus negócios e receber capacitação. O evento, parceria entre Cdurp e Sebrae, atendeu a mais de 1.000 pessoas
em espaço montado na Praça do Jornal do Commercio (ao lado do Cais do Valongo e Cais da Imperatriz).
Interessados puderam participar de palestras sobre
gestão empresarial com temas variados, como “A
importância da marca”, “Como evitar problemas trabalhistas”, “Como resolver conflitos e melhorar a comunicação na empresa” e “Como reduzir a conta de luz”.

PARCERIA CDURP E SEBRAE
Munidos de mapa criado especialmente para o evento, visitantes puderam conhecer 16 bares e restaurantes dos morros. Cada comerciante preparou um
prato para participar do concurso que teve uma banca de jurados ocultos. Os vencedores foram conhecidos no dia 1º de dezembro em festa na Vila Olímpica
da Gamboa: Cocada Santificada (categoria Prato mais
Criativo), Pensão Sabor de Ana’s (Melhor Atendimento), Nhoque à La Jura (com duas premiações, Prato
Mais Saboroso e Melhor Decorado) e o Bar do Veto
(Cerveja Mais Gelada). Eles ganharam cursos e jantar
com acompanhante em restaurantes da cidade.

Para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que firmou convênio com a
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região
do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) há um ano para
fomentar o empreendedorismo na Região Portuária,
essa é hora de as empresas se adequarem à nova
economia local. A parceria prepara a área para receber o crescente fluxo de moradores e frequentadores a partir da requalificação, focaliza estratégias
de desenvolvimento para os que apostaram na área
mesmo antes da operação urbana e mapeia oportuni-

Júlio César Paiva, 57 anos, foi ao evento e recebeu
informações para formalizar sua empresa de turismo.
“Gostaria de regularizar minha situação. Em 1989,
tinha uma empresa de quadros e molduras na Cidade Nova que faliu. Éramos muito artesanais e por
causa da competitividade não consegui levar a empresa adiante. Vim para o estande e expliquei minha
situação ao consultor, que me deu a orientação que
precisava para fechar a antiga empresa e limpar meu
nome para abrir a nova. Agora, com os documentos
necessários, posso formalizar meu projeto de passeios turísticos no Morro da Conceição”, diz Júlio.

Porto Maravilha
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Fotos de divulgação

NOVO PERFIL
em construção

Trump Towers Rio, na Avenida Francisco Bicalho, será o maior complexo empresarial do País

Empreendimentos diversificados chegam à Região
Portuária e começam a delinear um novo perfil, consolidando projeções de crescimento e investimentos.
Nos últimos meses foram anunciados lançamentos de
grandes projetos corporativos, empreendimentos culturais e hotéis em áreas que hoje servem somente como
rota de passagem. O Porto Atlântico, por exemplo, complexo empresarial lançado em novembro, resultado de
parceria entre Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR)
e Performance Empreendimentos Imobiliários, terá quatro torres corporativas e dois grandes hotéis em plena
Avenida Professor Pereira Reis, no coração do bairro
Santo Cristo. O empresário americano Donald Trump
confirmou em dezembro que as Organizações Trump, a
MRP International, a incorporadora Even e o Salamanca
Group vão construir o maior centro corporativo do País
na Avenida Francisco Bicalho, o Trump Towers Rio.
O prefeito Eduardo Paes destacou que, ao longo dos
anos, o Rio assistiu à saída de grandes empresas e que
um dos maiores desafios é a atração de investimentos. “Hoje, a cidade está em um momento de solidez
financeira e com ótima avaliação das agências de classificação de risco. Desde o início do governo, áreas
abandonadas na cidade passam por requalificação,
e o Porto Maravilha é o melhor exemplo. Temos um
grande volume de obras de urbanização e construção
de novos centros culturais, como o Museu do Amanhã
e o Museu de Arte do Rio (MAR). A Região Portuária
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será mais um centro econômico e turístico da cidade”,
comemora. A MRP, com sede na Bulgária, coordena
o consórcio que vai construir as cinco torres de 150
metros de altura e 38 pavimentos cada do Trump
Towers Rio com até 322 mil metros quadrados (m²)
de potencial adicional de construção nos 32 mil m²
do terreno. O projeto prevê a construção de praça de
alimentação e lojas no térreo de uma das torres.
No Santo Cristo, o Porto Atlântico terá escritórios empresariais e comerciais, lojas, restaurantes, livrarias,
área de lazer, vias para circulação exclusiva de pedestres e centro de convenções em terrenos de 16 mil
m² e 12 mil m² dispostos nos dois lados da Avenida
Professor Pereira Reis, além de dois hotéis com 450
quartos. “As torres terão até 60m. A de salas terá 15
pavimentos; enquanto a de espaços para escritórios,
14 andares. Este é um empreendimento de alto padrão. A estimativa é a de que o complexo atraia cerca
de 10 mil trabalhadores e mais de 10 mil visitantes
diários. Acreditamos no Porto Maravilha e queremos
estimular a requalificação urbana, atuando como polo
de irradiação de desenvolvimento”, ressalta Rogério
Oliveira, diretor de Incorporação da OR.
Presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), empresa da Prefeitura do Rio responsável pela implantação do Porto Maravilha, Alberto Silva aposta que

a ocupação do território vai impulsionar o desenvolvimento socioeconômico daquela área . “Os projetos
serão indutores de novos negócios e empregos para
a região, em especial, na área de serviços, criando
ambiente favorável ao aumento da circulação de pessoas”, analisa. O executivo destaca o surgimento de
projetos de outra natureza, como equipamentos culturais. “O Theatro Municipal está restaurando o edifício Paranapanema, em frente ao Moinho Fluminense,
também restaurado. O Porto Maravilha Cultural vai
concluir os restauros do Centro Cultural José Bonifácio e dos Galpões da Gamboa este mês (dezembro),
evidenciando a efervescência de projetos que começa a redesenhar esta região”, observa.

Restaurados, Galpões da Gamboa ganham a paisagem

qualificação
Foto: Yara Lopes

Alunos da primeira turma da oficina “Iniciação às técnicas de restauro” em aula prática. O programa Porto Maravilha Cidadão investe na qualificação diversificada

Com a mão na

MaSSa
A transformação da Região Portuária aquece o mercado de trabalho local com obras públicas e privadas.
Só nas obras do Porto Maravilha são 3.000 empregos
diretos e 9.000 indiretos. A construção civil é grande
empregadora, mas também há novos negócios, vagas
e oportunidades em outros segmentos. Para qualificar mão de obra, a Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp)
organiza e promove em parceria com empresas da região cursos gratuitos de formação profissional focados nos moradores da área.
Por meio do programa Porto Maravilha Cidadão, a Concessionária Porto Novo e o Ateliê Ventos do Norte, do
Morro da Conceição, ofereceram a oficina “Iniciação
às Técnicas de Restauro” para despertar nos moradores o interesse pela atividade. Durante os sábados de
setembro e outubro, das 8h às 12h, 13 alunos tiveram
aulas com o professor e artista plástico Oyama Achcar
na Casa Amarela do Morro do Pinto. Roberto Lima, his-

toriador e contador, morador do Morro da Conceição,
acredita que mudanças trazidas pelas obras devam
ajudá-lo a ingressar no novo ramo. “Já trabalhei com
restauração antes, mas só tinha cursos teóricos. Aqui,
aprendemos de verdade, colocamos a mão na massa. É
o diferencial”, avalia Roberto, formado em novembro.
Outra parceria, com o Sindicato dos Bares, Restaurantes e Hotéis do Rio de Janeiro (SindRio), deu origem
ao primeiro curso de Garçom e Copeiro, em setembro.
O curso é promovido por empresários do setor, e as
chances de contratação de alunos que tiverem bom
desempenho é um dos atrativos. No Centro Público
de Emprego, Trabalho e Renda, no Morro da Providência, o programa Casa Rio Digital inaugurou filial em
outubro para ministrar aulas de Informática e Tecnologia da Informação. Iniciativa da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, as primeiras turmas dos
módulos Básico e Intermediário iniciaram as aulas em
outubro. Interessados podem se inscrever ao longo
de todo o ano no local (Rua da América 81).
Obras por todos os lados não deixam dúvida de que
a demanda na área de Construção Civil tem crescido.
No primeiro semestre de 2012, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) inaugurou unidade
no Santo Cristo, com capacidade para receber até
2.000 alunos por ano. O galpão reformado na Avenida Rodrigues Alves, próximo à Rodoviária Novo Rio,

está aberto a interessados não só da região, mas de
todo o estado. Roberto da Cunha, supervisor técnico
do Senai, exemplifica o sucesso do programa com o
número de empresas que contratam os recém-formados: “O Sindicato da Indústria da Construção Civil do
Rio (Sinduscon-Rio) cadastra profissionais em banco
de dados consultado por mais de mil construtoras”.
Engana-se quem pensa que construção civil é terreno
masculino. Apesar do estereótipo, o trabalho envolve
mais que força física. É preciso técnica, afirmam os
profissionais. Professora do Senai da unidade da Rodrigues Alves, Andrea França dos Santos, formada
pelo projeto Mão na Massa, faz parte desse grupo.
“Eu já era técnica em edificações, mas por ser mulher
sofria preconceito como supervisora de canteiro de
obras. Os homens queriam me testar e pediam para
eu fazer a parte prática. Isso me deixava insegura,
então fiz o curso de qualificação”, lembra a professora.
Desde agosto, a Porto Novo recebe alunos para aulas
teóricas e práticas nos canteiros-escola, em dobradinha com o Senai. A expectativa é a de que eles sejam
contratados após o curso. “Sempre tentamos priorizar
mão de obra do entorno, mas percebemos nesse primeiro ano de atuação a falta de qualificação. Com os
cursos, esperamos contratar mais moradores”, explica
Claudine Soares, coordenadora de Responsabilidade
Social da concessionária.

Porto Maravilha
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Fim de Semana

Para animar as tardes, foram convidados o Grupo Genésio, os jovens com-
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O FIM foi o pontapé inicial de um projeto que pretende ser permanente.
Segundo os organizadores, a ideia
é a de que o sobrado continue funcionando como Casa de Cultura do
Porto, com atividades semanais em
oficinas, exposições e encontros com
escritores. Satisfeito com o retorno
do evento, Raphael Vidal afirma que
o grupo vai trabalhar para isso. “Precisamos de apoio financeiro para reformar a casa e dar início às atividades. Estou até agora extasiado com
o retorno do evento. Os moradores,
dos mais novos aos mais antigos,
agradecem muito pelo FIM. E não só
quem é do Morro da Conceição. Envolvemos praticamente toda a Região Portuária. Continuaremos com
essa parceria em 2013”, planeja.

Casa de Cultura do Porto foi inaugurada durante o FIM

Foto divulgação / Marcelo Araújo

Escritores, editores e leitores se encontraram para conversar sobre o
passado e o futuro dos livros e do Rio.
Nos dias 20 e 21 de outubro, cerca de
2 mil pessoas passaram pela Ladeira
Pedro Antônio, pela Rua Jogo da Bola,
pela Praça Major Valô e pelo corredor
do Mirante do Valongo. “A proposta
era criar um clima informal e fazer
uma festa. Para isso, apostamos em
troca de ideias entre escritor e leitor ao invés de palestras com tempo
cronometrado que distanciasse o público. O sobrado na Ladeira do Pedro
Antônio 32 foi ambientado como um
bar antigo do Rio”, descreve Raphael
Vidal, idealizador do evento e morador
do Morro da Conceição. O curador e
crítico literário Vinícius Jatobá selecionou 31 profissionais para abordar temas tão diversos quanto novas mídias
e samba na literatura.

positores de música erudita Duo Fantini, o cortejo do Cordão do Prata Preta
e a roda de samba com o Terreiro de
Breque, conjunto do coordenador musical Zeh Gustavo. Carlos Alexandre, 22,
estudante de Ciência da Computação,
ainda não conhecia o Morro da Conceição. “Nunca tinha vindo aqui, nem sabia
que esse lugar existia. As fachadas das
casas são lindas. Adorei a oportunidade de visitar os ateliês dos artistas e
conversar com eles sobre as obras. O
espaço foi muito bem aproveitado. Fez
valer o esforço de subir as ladeiras. Quero voltar e espero mais oportunidades
como essa”, empolgou-se.

Escritores, editores e leitores se reuniram em 14 mesas de debates

Foto: Yara Lopes

Duas mil pessoas se
reuniram no Morro
da Conceição para
bate-papos, sessões
de música, debates
culturais, atividades
infantis e oficinas
gratuitas

Foto: Clarice Tenório Barretto

do Livro
no Porto

Ladeira do Valongo recebeu barracas de livros

