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Resgate
para o
futuro
O avanço das obras na Região Portuária
comprova, a cada dia, a revitalização dessa
área da cidade como marco que ficará como
legado por gerações. Os muitos empreendimentos e projetos que começam a surgir
vêm acompanhados do reencontro com a
memória da região. É o resgate do passado
combinado a um olhar para ot futuro.
Exemplo disso, prédio do Moinho
Fluminense, um dos mais bonitos do Rio,
ganhou visibilidade desde a abertura da Via
Binário do Porto. O imóvel será restaurado e
adaptado para se transformar em empreendimento comercial de 10 mil metros quadrados. Igualmente histórica, a sede da sociedade Dramática Particular Filhos de Talma, na
Saúde, criada em 1879, foi recuperada pelo
Programa Porto Maravilha Cultural. Terceiro
teatro do Rio e palco da fundação do Club de
Regatas Vasco da Gama, abriga agora galerias de arte e cinema gratuito.
A movimentação dessas obras gera agenda
positiva de empregos e oportunidades que
vêm em sequência. A economia da construção civil, dos grandes eventos da cidade
e, por fim, da nova Região Portuária uniu
Prefeitura do Rio e parceiros de setores diversificados para formar, qualificar e empregar, em especial, moradores. A revitalização
só tem sentido quando o benefício chega à
vida das pessoas. Esse é o objetivo central
do Porto Maravilha.
Eduardo Paes

expediente

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
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Biblioteca comunitária atenderá moradores da Região Portuária e mais de mil alunos da Escola Padre
Dr. Francisco da Motta e do Colégio Sonja Kill

Midiateca da Prainha
A Biblioteca Comunitária da Prainha abriu as portas em setembro no Beco João Ignácio 11, Morro
da Conceição, como mais um espaço comunitário da Região Portuária. A iniciativa premiada pelo
Prêmio Porto Maravilha Cultural atende moradores da área e mais de mil alunos da Escola Padre
Dr. Francisco da Motta e o Colégio Sonja Kill. Em parceria com outras instituições, a biblioteca oferece programação cultural e educativa gratuita. A partir de novembro, ficará aberta de segunda-feira a sábado, das 13h às 18h. Quem quiser colaborar com doações de livros ou assinaturas de
jornais deve entrar em contato pelo telefone (21) 2253-8974 ou visitar o espaço.
Cais do Valongo a um passo do título de Patrimônio da Humanidade
A Prefeitura do Rio de Janeiro e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
deram início à elaboração do dossiê técnico para reconhecer a candidatura do Cais do Valongo
a Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco). Encontro em setembro marcou a primeira reunião de comitê responsável pela candidatura.
Memórias da transformação
Dois livros lançados em outubro mergulham na história e na transformação da Região Portuária
e Centro do Rio. Com distribuição gratuita, Porto de Memórias - Pequena África, do historiador
Carlos Eugênio Líbano Soares, é inspirado em projeto teatral. Cidades em Transformação, organizado por Ephim Shluger e Miriam Danowski, à venda nas livrarias, traz 16 artigos sobre projetos
de reurbanização e sustentabilidade das regiões portuárias do Rio de Janeiro, Buenos Aires,
Cidade do Cabo, Nova York, Londres e Havana.
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OPERÁRIAS EM AÇÃO
Fotos: Jader Colombino

Três mulheres do Amanhã

Karina, Priscila e Joelma são as únicas mulheres entre 443
profissionais que trabalham na produção do Museu do Amanhã

No canteiro de obras do museu que discutirá o futuro da humanidade, o tabu da mulher sexo frágil não tem força. Joelma Silva
dos Santos, 41, Karina Silva, 27, e Priscila Kellthy, 24, colocam
a mão na massa diariamente para erguer o Museu do Amanhã,
no Píer Mauá. Modelam ferragens, placas e tubulações. Entre
os 443 operários que pegam pesado na produção, três são mulheres. Elas garantem que não têm privilégios e tampouco se
sentem discriminadas.
Joelma nasceu em Itapuã, na Bahia, mas sonha comprar a casa
própria no Rio de Janeiro. Moradora de Mesquita, trabalha como
armadora nas obras do Museu do Amanhã, função incomum
entre mulheres. “Sou a única, mas faço o mesmo trabalho dos
homens, e eles são maravilhosos, sempre me ajudam e me ensinam bastante”, garante.
A armadora não está sozinha no canteiro de obras. Logo ficou
amiga de Priscila e Karina, que também vestem macacão, luvas,
capacete e botas para trabalhar como ajudantes de elétrica. Elas
não veem problema em usar o uniforme e defendem que isso não
descaracteriza o lado feminino. “O uniforme não me deixa menos
mulher. Aqui a gente se transforma, mas lá fora as roupas são bem

diferentes”, revela Karina, sempre preocupada com o cabelo, coberto com touca para proteção dos fios. Priscila não é diferente:
unhas sempre feitas e lábios com batom ou brilho.
As ajudantes contam que não se sentem discriminadas, mas volta
e meia ouvem alguma piada. “Mulher bonita assim na obra é ótimo, mas eu não deixaria”, brincam os companheiros de trabalho.
Priscila assegura que o marido não sente ciúmes, e que o salário
tem peso nas despesas de casa. Determinada, sonha com a casa
própria e se empenha para proporcionar um bom futuro para o
filho de 5 anos.
O Museu do Amanhã será inaugurado no primeiro semestre de
2015. E as três operárias planejam mostrar o resultado do trabalho à família. “Tudo vai ficar lindo, e o melhor é saber que haverá
um pedacinho meu ali”, orgulha-se Karina, ansiosa para acompanhar a abertura ao público. Antes de trabalhar nas obras do Museu,
Priscila fez parte da equipe que reformou o estádio do Maracanã.
Agora, a ajudante de elétrica espera a sensação de dever cumprido
se repetir. “É muito gratificante assistir à evolução da obra até a
conclusão. Mostrar ao meu filho o projeto que ajudei a construir é
muito bom”, resume.

Porto Maravilha
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Construindo Sonhos
Muita coisa mudou em quatro anos na Região Portuária, desde o início das obras. Há oportunidades de emprego crescentes. Para garantir que moradores protagonizem a transformação, o programa Porto Maravilha
Cidadão, da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), oferece
cursos de formação profissional gratuitos e projetos de geração de emprego e renda. Em parceria com o poder
público, organizações sociais e setor privado, o programa prioriza segmentos de Construção Civil, Comércio,
Serviços, Turismo e Tecnologia da Informação.

Alberto Gomes Silva, presidente da Cdurp, descreve fases da economia: das obras,
dos grandes eventos e da nova Região Portuária.
“O primeiro caracteriza-se pela oferta de mão de obra na Construção Civil até
2016, em especial, nas obras públicas. Depois disso, nas construções privadas.
Em seguida, oportunidades geradas pelos eventos da cidade. Alguns chegam
para ficar. A nova economia da Região Portuária encontra-se em formação.
Com a chegada de grandes edifícios comerciais, hotéis e moradores, haverá demanda por comércio e serviços”, pontua.
De janeiro a setembro de 2014, o programa formou 1.266 alunos em
76 turmas de formação. Parceiros como a Concessionária Porto Novo,
o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio),
as secretarias municipais de Trabalho e Emprego e Ciência e Tecnologia
e o Centro Nacional de Estudos e Projetos (Cnep) trabalham com a Cdurp
no processo de mapear a demanda por mão de obra para oferecer vagas e
capacitação adequada.
A parceria com segmentos empregadores combate fenômeno frequentemente
associado a áreas em revitalização conhecido como gentrificação, quando o custo
de vida pressiona os moradores a sair do bairro.
“O Porto Maravilha Cidadão segue direção oposta ao qualificar moradores. Os cursos trazem oportunidade de trabalho no espaço que frequentam, em plena revitalização”, sustenta Carlos Frederico Silva, assessor de Desenvolvimento Econômico
e Social da Cdurp.

Desde o início do ano, interessados em Gastronomia podem
participar de cursos de formação para as vagas de garçom,
auxiliar de cozinha, pizzaiolo e lancheiro, oferecidos em
parceria com o SindRio. Os que se destacam são encaminhados a restaurantes associados. Até o fim de 2014, 28
turmas terão formado 390 alunos.

CIDADANIA

GASTRONOMIA

Moradora do Condomínio Vila Portuária, no Santo Cristo,
Vera Lúcia Areas, 68 anos, que vende acarajé na Feira de
Artesanato da Praça da Harmonia e em eventos particulares, aproveitou a oportunidade:
“É sempre bom aperfeiçoar a técnica e aprender novidades”.

CONSTRUÇÃO CIVIL
Cdurp e Cnep abriram oito turmas com 340 vagas para
cursos de Alvenaria, Bombeiro hidráulico, Carpintaria de
Formas, Eletricista predial, Serralheria e solda e Pintura e
textura de paredes e madeira.
Moradora do Morro da Providência, Aline Mendes pretende
testar sua prática em casa. “Vou fazer as obras do hostel
com minhas próprias mãos”, planeja.

INFORMÁTICA

Eliane Cavalcante e sua filha Letícia Furtado estudaram
juntas. “Ainda não sei o que quero ser quando crescer, mas
o que eu aprendi no curso vai me ajudar muito”, descreve a
pequena Letícia, de 11 anos.

Para informações sobre cursos e inscrições, acesse:
PortoMaravilha.com.br/Cursos
Facebook.com/PortoMaravilha

Fotos: Bruno Bartholini e Leandro Ravaglia

As duas unidades da Casa Rio Digital na Região Portuária
- no Centro Público de Trabalho e Emprego e na Estação
Gamboa do Teleférico da Providência - ofereceram 12 turmas com 144 vagas para cursos de Alfabetização Digital,
Tecnologia em Comunidade e Tecnologia no Trabalho.

Iniciadas em 2010, as obras já mudaram paisagem e rotina em parte
dos 5 milhões de metros quadrados da região do Porto Maravilha.
Pouco a pouco, a população incorpora no dia a dia a nova infraestrutura urbana, a transição para um modelo de mobilidade mais moderno e integrado, assim como resgata a importância cultural da área.

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA CANDELÁRIA NA NOVA FRENTE MARÍTIMA
Trabalho de desmonte do Elevado da
Perimetral em frente à Candelária

Equipes trabalham 24 horas
por dia em três turnos

Trecho fará parte de novo
passeio público

Reurbanização cria praça da
Igreja da Candelária à Baía de
Guanabara

MUSEU DO AMANHÃ
Museu do Amanhã em
construção no Píer Oscar
Weinschenck (Píer Mauá)

Prédio terá 15 mil m² e
arquitetura sustentável

Em terreno de 30 mil m², o
museu será cercado de jardins,
espelhos d’água, ciclovia e área
de lazer

Museu do Amanhã será inaugurado no primeiro semestre de 2015

IMPLOSÃO DA PERIMETRAL - SAÍDA DO TÚNEL DA VIA EXPRESSA
Primeira implosão da Perimetral
em 24 de novembro de 2013
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Via Expressa de 6.847 metros
substituirá o viaduto com três
pistas por sentido

Obras de urbanização e
escavação do Túnel da Via
Expressa em 2014

Perspectiva da Via Expressa
em 2016

EMPREENDIMENTOS

Moinho do Futuro
Antes desconhecido pela maioria da cidade, o complexo do Moinho
Fluminense hoje se destaca na paisagem da Via Binário do Porto. Com
arquitetura imponente e de grandes dimensões, o imóvel da tradicional
fábrica de farinha operada pela empresa Bunge passará por mudanças
radicais a partir de 2016. Ele será restaurado e adaptado para virar empreendimento comercial de 100 mil metros quadrados (m²).
No térreo, o projeto contempla abertura de um centro comercial com 15
mil m² em lojas voltadas às ruas. Andares superiores abrigarão escritórios e, por fim, um hotel com 219 quartos ocupará, inclusive, os característicos silos avistados de longe. Além disso, uma moderna torre integrará o conjunto de edifícios históricos unindo modernidade e tradição.
O projeto com previsão de entrega para 2018 é uma parceria da Vinci
Partners com a Carioca Engenharia.
Um dos pontos considerados pelos investidores foi a mobilidade urbana
em implantação na área. O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) passará no
meio do complexo. Passeio público construído onde hoje é a Avenida
Rodrigues Alves se torna mais um incentivo “O que nos atraiu foi o
conjunto localização, novos centros culturais e também a arquitetura
e a história preservadas no prédio”, justifica Leandro Bousquet, um dos
sócios da Vinci Partners. “Empreendimentos como esse reforçam ainda
mais o espírito da operação urbana, transformando equipamentos que
já não fazem mais sentido no centro da cidade em equipamentos que
servirão à região de forma mais adequada”, defende Sergio Lopes, diretor de Administração e Finanças da Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro, (Cdurp) empresa da prefeitura gestora do Porto Maravilha.

Pátio interno do novo Moinho Fluminen

Fachada voltada

à Praça da Harm

onia

se. Inauguração em 2018
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Uma das primeiras escolas de interpretação do Rio reabriu as portas ao público, na Saúde. Restaurada pelo
programa Porto Maravilha Cultural, a sede da Sociedade
Dramática Particular Filhos de Talma volta a oferecer
cursos e programação cultural na Rua do Propósito 18.
O primeiro baile marcou o retorno em setembro com
roda de samba do grupo Cadarço de Chinelo e baile com
o Cordão do Prata Preta.
Fundado em 1879, o clube foi o terceiro teatro da cidade e funcionou regularmente até meados da década
de 80. Salão de bailes de carnaval e festas nos Anos
Dourados, fez parte da história de muitos moradores da
cidade. Lá, 62 jovens se reuniram para fundar uma associação destinada à prática esportiva do remo em 1898.
Nascia, assim, o Club de Regatas Vasco da Gama.
Na reinauguração, o prefeito Eduardo Paes defendeu
a valorização da história da Região Portuária. “Cada
esquina da região guarda um pouco da alma do Rio. É
muito bom tornar possível a recuperação de um prédio
como esse que resgata a memória da cidade e do povo”,
comemorou Paes enquanto brincava de súdito de Suely
Azevedo de Avis, Rainha do Talma eleita pela diretoria
no último concurso do clube em 1963. Para a cerimônia
de reabertura, ela alugou vestido de época e recepcionou os convidados. “Guardo até hoje minha faixa e coroa com todo carinho. Não me esqueço de quando fui
desfilar no Maracanãzinho representando o Talma com
as outras misses do Brasil”, recorda Suely.
O prédio reconstruído pelo Porto Maravilha Cultural,
programa da Companhia de Desenvolvimento Urbano
da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) de valorização e resgate do patrimônio da área, terá galerias de
artes e cinema gratuito. “Associados e moradores participaram ativamente do processo de restauro, opinando
no projeto e acompanhando todo o período de obras”,
explicou Alberto Silva, presidente da Cdurp.
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PATRIMÔNIO

O Primeiro
Baile

