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Quem circula pela Região Portuária e pelo Centro nos
pontos já livres da Perimetral, mergulha no encantamento
diante da nova paisagem urbana. Até aqui, mais de 60%
dos 4,7 quilômetros de viaduto foram removidos. Antigos
terrenos e construções que viviam à margem e à sombra
do elevado desde os anos 1970 agora estão à vista de todos. O trabalho quase arqueológico da prefeitura, em pleno coração da cidade, deixa ainda mais evidente a beleza
de uma das áreas mais bonitas do Rio, onde há prédios de
grande importância histórica, como a Igreja da Candelária,
o Centro Cultural França-Brasil, o Centro Cultural Banco do
Brasil, o Palácio Tiradentes, o Museu Histórico Nacional e
o Paço Imperial.
Outra grande surpresa é o reencontro da cidade com a
frente marítima do Centro, pequena amostra do que será
o caminho do novo passeio público arborizado com direito
a ciclovias e áreas de convivência do Armazém 8 do Cais
do Porto até a Praça XV. A Praça Mauá, praticamente no
centro da reurbanização, já havia sido presenteada no ano
passado com o belíssimo Museu de Arte do Rio (MAR). Em
2015, quando o Rio comemora seus 450 anos, será a vez
da inauguração do Museu do Amanhã, ícone urbanístico
com projeto sustentável no Píer Mauá, diante da Baía de
Guanabara.
O redesenho da Região Portuária, combinando passado
e futuro, ganha forma com o início das obras do Veículo
Leve sobre Trilhos (VLT). A partir de 2016, seis linhas vão
ligar rodoviária ao Aeroporto Santos Dumont em 28 quilômetros de trilhos, revolucionando o deslocamento na
cidade com transporte integrado e sustentável.
Com previsão de abertura no segundo semestre deste
ano, a Fábrica de Espetáculos do Theatro Municipal na
Avenida Rodrigues Alves também se integra ao projeto
que privilegia pedestres e ciclistas. Iniciativa do Governo
de Estado na Região Portuária, o espaço estará aberto à
visitação para que a população conheça o acervo da instituição. Terá ainda palco para pequenas apresentações
e central de formação de mão de obra para produção de
espetáculos.
Cariocas e turistas podem acompanhar de perto cada
passo dessas mudanças e redescobertas. Além de ver
as transformações durante uma caminhada pelo Centro,
é possível conhecer o protótipo do VLT nos Galpões da
Gamboa e participar de visitas guiadas a polos culturais e
às obras de revitalização. Um passeio que resgata a memória e aponta para as transformações da Região Portuária.

Eduardo Paes
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
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Memórias da Igreja
A Igreja de São Francisco da Prainha, em restauração pelo programa Porto Maravilha Cultural, abrirá as portas
do canteiro de obras nos fins de semana para que curiosos possam acompanhar as intervenções de perto. A
partir de junho, visita guiada trará detalhes de todo o processo de recuperação. Moradores e frequentadores
podem colaborar com fotos, arquivos pessoais e objetos para complementar a exposição no canteiro e, no
futuro, compor livro sobre o restauro e a história de uma das mais antigas igrejas do Rio. As “memórias da
igreja” - fotos, registros religiosos e de festas, boletim de missas, por exemplo - devem ser entregues na sede
da Cdurp (Rua Sacadura Cabral 133, Saúde) durante a semana, das 9h às 18h. A Cdurp também retira na casa
do proprietário. Quem quiser contribuir pode telefonar para 2153-1405 e combinar a entrega.
Cultura no Porto
Cursos, shows, oficinas, festas, publicações
e documentários compõem 34 projetos
contemplados pelo Prêmio Porto Maravilha
Cultural. Ao todo, o projeto distribuiu R$ 3,8
milhões a ideias de pessoas Física e Jurídica
que movimentam a Região Portuária.
Resumo e cronograma da programação gratuita: www.PortoMaravilha.com.br/Premio.
Cursos gratuitos para moradores
O programa Porto Maravilha Cidadão oferece cursos gratuitos, sempre preferencialmente para moradores da Região Portuária.
Interessados devem conferir novidades em
www.PortoMaravilha.com.br/cursos. Inglês,
espanhol, Jovem Aprendiz em Logística,
artes, teatro e fotografia estão entre as
atividades.
Trânsito: tire suas dúvidas
Página sobre as mudanças no trânsito e nos
transportes durante as obras de substituição da Perimetral traz opções de circulação
e respostas a dúvidas frequentes:
www.PortoMaravilha.com.br/Mitigacao.
Porto Empreendedor
A 3ª Semana Porto Empreendedor, parceria entre Cdurp e Sebrae/RJ no âmbito do
Programa Porto Maravilha Cidadão, atraiu
mais de 2 mil interessados de 20 a 24 de
maio em atividades simultâneas, palestras,
exposições e visitas às obras.
CDURP – Companhia de
Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto do Rio de Janeiro
Visitas guiadas
www.PortoMaravilha.com.br/Visitas
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A partir de junho, exposição no canteiro de obras da Igreja de São Francisco
da Prainha reunirá informações sobre história, restauro e imagens de cerimônias religiosas, como o casamento de Débora e Fernando Braga (1999)
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Amanhã Sustentável

Durante as obras, o cuidado também é permanente. Todas as atividades seguem
rigorosas metas que incluem controle da saída de sedimentos da obra, organização
e limpeza, elaboração do plano de controle de erosão, sedimentação e poluição no
canteiro em busca da sustentabilidade e eficiência.
Para a supervisora de Projetos da Companhia de Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), os padrões da obra executada pela
Concessionária Porto Novo são coerentes com a proposta do museu: “A construção adota uma série de medidas para melhorar seu desempenho em aspectos
como eficiência termoenergética, redução do consumo de água e emissões de
CO² e melhor qualidade ambiental interna. Assim, reduz custos operacionais”,

Mais de 6 mil placas de células fotovoltaicas nas “asas” do museu captam a energia
solar para gerar 200 KW. Essas asas vão se movimentar de acordo com a posição
do sol em espetáculo à parte.
No projeto do Museu do Amanhã, as águas da Baía de Guanabara serão bombeadas e utilizadas na troca de calor para climatização do prédio, reutilizadas no espelho d´água e devolvidas ao mar depois de filtradas e limpas. O aproveitamento da
luz solar nos ambientes internos propicia um uso mais eficiente da energia elétrica.
“A iluminação natural é outro aspecto do projeto arquitetônico que proporciona
redução do consumo de energia”, acrescenta Fabíola.
Danielle Garcia, sócia da Casa do Futuro, consultora do Museu do Amanhã, acredita que medidas sustentáveis são ações positivas não só para o meio ambiente,
mas também para a comunidade. “Entendemos sustentabilidade como um todo.
Encaramos isso como qualidade de vida. A presença de ciclovias nas proximidades do museu conta como fator positivo, por exemplo”, esclarece. A consultora
acrescenta que o museu investe em práticas de sustentabilidade nas tarefas mais
simples do dia a dia, como o reaproveitamento da água para irrigação de plantas.

Para conhecer
No Píer Oscar Weinschenck (Píer Mauá), o Museu do Amanhã ocupa área de 30 mil metros quadrados com jardins e ciclovias. O prédio terá
15 mil metros quadrados em dois andares conectados por rampas. No térreo, haverá um auditório, salas de exposições temporárias, de
pesquisa e ações educativas e um restaurante, além de áreas administrativas. No pavimento superior, ficarão os espaços para exposições
de longa duração, um café e um mirante para contemplação da vista da Baia de Guanabara. Curiosos podem degustar um pouco do museu
conhecendo a sala de visitação no canteiro de obras (aberta de terça-feira a domingo, das 10h às 17h).
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De frente para a Baía de Guanabara, o Museu do Amanhã, espaço criado para pensar o futuro do planeta, será inaugurado no ano em que se comemora o 450º aniversário da cidade. O prédio traduz na forma e no projeto arquitetônico a preocupação com a sustentabilidade. Captação de água da chuva, aproveitamento da água
da Baía na refrigeração, geração de energia a partir de painéis fotovoltaicos móveis
na cobertura metálica e aquecimento solar estão na estrutura da construção.
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DE FRENTE PARA O MAR
Porto Maravilha devolve à cidade a vista para a Baía de Guanabara
Mais de quatro décadas depois, o Rio de Janeiro reencontra o mar na Região
Portuária. A partir de 2016, com a remoção do Elevado da Perimetral e a abertura da nova Via Expressa, será possível caminhar ou pedalar do Leblon à Região
Portuária, tendo como cenário prédios históricos, novos museus e Baía de
Guanabara. As obras do Porto Maravilha redesenham os caminhos pelo Centro e
abrem a superfície a pedestres, ciclistas e Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) em
3 Km de passeio público.
O projeto, possível com a retirada da Perimetral, implanta passeio público desde
o Armazém 8 do Cais do Porto até a Praça XV, com a abertura de uma grande
praça em frente à Candelária (foto da capa) e ao Centro Cultural Banco do Brasil.
E cria a Praça da Misericórdia na área do terminal de ônibus, além de remodelar a
Praça Barão de Ladário.
Alberto Silva, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do
Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), descreve o padrão da área que coloca novamente
em evidência o Mosteiro de São Bento, o Touring no Píer Mauá, os armazéns do
Cais do Porto e o Palacete Dom João VI (um dos prédios do Museu de Arte do Rio).
“Em toda a nova frente marítima haverá calçadas largas, arborização, ciclovias
e, em alguns trechos, quiosques. Em parte do trajeto, o VLT integra Centro e

Região Portuária. Orla com deques, calçadão e quiosque dará nova configuração
à circulação. Cariocas e visitantes vão redescobrir construções como o Moinho
Fluminense, o edifício Paranapanema e o Mosteiro de São Bento. É um verdadeiro
resgate da arquitetura da cidade”, avalia.
Para o diretor de Operações da Cdurp, Luiz Lobo, a retirada do Elevado da
Perimetral trará novo respiro para à cidade. “A extensão por onde passava o viaduto reencontrará a Baía de Guanabara. Acordo com a Marinha libera uma parte
da orla que nunca esteve aberta à população. Lugares pouco conhecidos pelos
cariocas ganham destaque”, explica Luiz Lobo.
A construção do passeio público é possível porque parte da Avenida Rodrigues
Alves será substituída por um túnel que se estenderá até a entrada do Aterro do
Flamengo, nos dois sentidos (ver quadro ao lado). No futuro, motoristas entrarão
no Túnel da Via Expressa e sairão no Armazém 8, em superfície. Com a Via Binário
do Porto e a implantação do VLT, a integração e a qualidade dos meios de transporte terá importante influência na circulação. “A prioridade ao coletivo e ao pedestre
tem como símbolo maior a retirada da Perimetral e a liberação da frente marítima.
É outra maneira de ver a cidade. E trazemos assim a Baía de Guanabara de volta”,
resume Alberto Silva.

O QUE MUDA NA CIRCULAÇÃO
Via Expressa
Ligará Aterro do Flamengo a Avenida Brasil e Ponte Rio-Niterói com três
faixas por sentido. Parte em túnel (da Via Expressa) permitirá criação de
passeio público na superfície.
Extensão total: 5.050 metros
Via Binário do Porto
Em um sentido, conecta a rodoviária à Avenida Rio Branco. No outro, parte
da Rua Primeiro de Março em direção ao Viaduto do Gasômetro. Com três
faixas por direção, é a via que absorve a distribuição interna do trânsito da
Região Portuária. Tem dois túneis (do Binário, em construção, e da Saúde,
em operação desde novembro.
Extensão total: 3.500 metros
Passeio público ao longo dos armazéns abre espaço a pedestres e ciclistas

Caminho pela orla contorna 1º Distrito Naval, conectando Praça XV à Praça Mauá

Retirada da Perimetral
Mais de 60% da Perimetral foram removidos entre novembro de 2013 e
maio de 2014. A substituição do conjunto Avenida Rodrigues Alves e do
viaduto de 4.790 metros pelas vias Expressa e Binário do Porto aumentará
em 27% a capacidade de circulação e criará espaços de circulação e convívio.
Passeio público
Criação de passeio público de 3 Km entre a Praça XV e o Armazém 8 liga
Zona Sul, Centro e Região Portuária em caminho para pedestres e ciclistas.
Projeto urbanístico prevê ainda novas praças na Cinelândia e no Terminal
da Misericórdia e remodelagem das praças Barão de Ladário e Mauá. Com o
novo passeio, cariocas e visitantes reencontram orla.

URBANIZAÇÃO

Passeio público de 3 Km entre a
Praça XV e o Armazém 8 liga Zona
Sul, Centro e Região Portuária

O Veiculo Leve Sobre Trilhos (VLT) circulará 24 horas por dia com seis linhas em 28 km
de trilhos e 42 paradas integrado ao Bilhete Único Carioca a partir de 2016. O sistema
conecta Centro e Região Portuária integrando ônibus, trens, metrô, BRT TransBrasil, rodoviária, teleférico e aeroporto. Interessados podem visitar protótipo estacionado no pátio dos
Galpões da Gamboa (Rua da Gamboa, s/n, ao lado da Vila Olímpica da Gamboa, em frente à
Cidade do Samba) todos os dias da semana entre 9h e 17h30.

Próxima parada

Foto:Beth Santos
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PEDALADAS NO CENTRO
Andar de bicicleta está mais fácil. A Prefeitura do Rio inaugurou ciclofaixas que ligam
o Aterro do Flamengo a três pontos do Centro: Cinelândia, Praça XV e Praça Henrique
Lage (esquina da Avenida Nilo Peçanha com Rua Graça Aranha). Implantadas em fevereiro, as rotas de 3km de extensão estimulam o uso de bicicletas como alternativa de
transporte rápido, não poluente e de pequeno percurso entre a Zona Sul e a região
central da cidade, minimizando impactos gerados pelas mudanças no Centro desde o
fechamento total do Elevado da Perimetral e do Mergulhão da Praça XV, em fevereiro.
Ciclistas agora podem seguir do Museu de Arte Moderna (MAM) à Praça Henrique Lage
por meio da ciclovia de 1,3 km que passa pelas avenidas Calógeras e Graça Aranha. Do
MAM à Cinelândia, há 0,5 Km de pista pelas avenidas Beira-Mar e Rio Branco; e do MAM ao
Terminal da Misericórdia, próximo à Praça XV, mais 1,2 Km, atravessando Rua Santa Luzia,
Largo da Misericórdia e Avenida General Justo, passando pelo Museu Histórico Nacional. “A
prefeitura cria alternativas ao trânsito. Nosso apelo é para que as pessoas não venham
de carro ao Centro. E a bicicleta é sempre uma opção”, explicou o prefeito Eduardo Paes.
Morador da Glória, o professor de Música Marco Miglietta, ciclista há mais de 30 anos, elogiou a iniciativa da prefeitura. Planeja usar as ciclofaixas para chegar ao trabalho na Escola
de Música Villa-Lobos, próximo ao Largo da Carioca: “Com certeza, essa ciclofaixa vai facilitar a vida de quem vai para o Centro. Faço esse percurso para o trabalho, mas tinha medo
porque os veículos não respeitam nosso espaço. Agora posso pedalar com mais tranquilidade e segurança sabendo que há uma faixa exclusiva para ciclistas”, avalia.

O Centro e a região do Porto Maravilha ganharam 20 estações com mais 200 bicicletas do Bike Rio em março na primeira fase de expansão do projeto de compartilhamento de bicicletas, parceria entre Prefeitura do Rio, Samba/Serttel e Itaú
Unibanco. O processo alinhado à construção de rotas cicloviárias na cidade consolida o papel da Região Portuária no desenvolvimento de uma nova mobilidade urbana.
A expansão completa prevê a instalação de mais 200 estações com 2 mil novas “laranjinhas”. Serão 57 estações no Centro, Catumbi, Estácio e Cidade Nova e região do Porto; 26
na Tijuca, Vila Isabel, Maracanã e imediações; 60 na Barra e Recreio; e mais 57 distribuídas
na Zona Sul. “Ampliar a oferta de bicicletas e ciclofaixas em todas as partes do Rio ajuda a
melhorar a fluidez do trânsito”, ressaltou Jorge Arraes, secretário municipal de Concessões
e Parcerias Público-Privadas.
As estações Bike Rio funcionam das 6h às 22h. O ciclista pode usar as bicicletas quantas vezes quiser mediante pagamento mensal de R$ 10 ou diário de R$ 5 e devolução
das bikes em qualquer estação a cada 60 minutos. O programa de aluguel de bicicletas
reúne 200 mil usuários cadastrados desde o início da
operação, em outubro de 2011. Ao todo, já registrou
quase 3 milhões de viagens, confirmando-se como
o mais utilizado entre os sistemas de compartilhamento de bicicleta do País.

Foto: Bruno Bartholini

William Jardim, funcionário do Museu de Arte do Rio, mora na Praça da Cruz Vermelha e
leva de 10 a 15 minutos para chegar ao trabalho. ”Prefiro vir de bicicleta porque diminui
o tempo pela metade. Se eu viesse de ônibus, seriam 30 minutos no mínimo”, compara.

Para chegar ao trabalho, William
Jardim leva 15 minutos da Praça
da Cruz Vermelha à Praça Mauá
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Orçada em R$ 75 milhões, nova Fábrica de Espetáculos do Theatro Municipal terá
produção própria e formará profissionais especializados em atividades culturais
Apelidada por Carla Camurati, presidente da Fundação Theatro Municipal, de
“Parque Temático do Clássico”, a Fábrica
de Espetáculos ocupará antigo armazém
de 3.500 metros quadrados na Avenida
Rodrigues Alves. O espaço reunirá todo o
acervo da instituição, oferecerá cursos de
profissionalização para produção de espetáculos e ainda terá réplica do palco do teatro da Cinelândia para pequenas apresentações. De frente para o passeio público da
nova Rodrigues Alves aberto pelas obras do
Porto Maravilha, no futuro, o prédio se integrará à área de convivência de pedestres,
ciclovias e Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT).
Com inauguração prevista para o segundo semestre de 2014, o projeto nasceu de parceria
entre o Theatro Municipal e a Organização
Não-Governamental (ONG) Spectacullu, que
oferece formação profissional em Arte e
Tecnologia há 12 anos na Região Portuária.
Orçada em R$ 75 milhões, a Fábrica tem
consultoria da Accademia Teatro Alla Scala
de Milão. “Gringo Cardia coordenou uma pesquisa em vários teatros do mundo, e o Alla
Scala foi o que mais se aproximou do que
queremos”, explica Carla Camurati, referindo-se ao cenógrafo Gringo Cardia, presidente
da ONG. “Estamos desenvolvendo didática
para a nossa central com a orientação deles”,
complementa.
Desde agosto de 2013, professores do teatro italiano ministram cursos para os futuros
mestres da Fábrica de Espetáculos. “Foram
mais de 600 inscritos para o primeiro grupo de 120 alunos”, conta Dianella Chiodi,
coordenadora do projeto pela Accademia
Alla Scalla. O primeiro ciclo de formação, já
concluído, trouxe matérias como Segurança
do Trabalho, Pintura Artística em Telões,
Música para Direção de Cena, Software Maya
(de animação em 3D), Maquiagem e Efeitos
Especiais, Operador de Luz e Produção. “É a
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Fábrica de Sonhos

O prédio será integrado à área de convivência de pedestres, ciclovias e VLT

nossa primeira vez no Brasil. Já oferecemos
esses cursos na Itália e prestamos consultoria em outros países, mas aqui percebemos
maior entrosamento entre alunos e professores”, avalia Dianella.
Exposição do acervo
O acervo de anos de espetáculos está guardado no Theatro Municipal, com acesso restrito a pesquisadores. A proposta da Fábrica
é aproveitar a nova sede para expor o material. Entre as peças, o piano de Chiquinha
Gonzaga, partituras originais de Heitor VillaLobos, figurinos de Cacilda Becker, além de
cenários e adereços de grandes espetáculos.
“A riqueza do material é tão grande que podemos fazer várias exposições”, adianta Carla.
A Central Técnica de Produção (CTP), hoje
em Inhaúma, será transferida para o local
e dividirá espaço com a Escola de Técnicos.
“A ideia é que a Fábrica ensine com a práti-

Espaço prevê exposições de anos de acervo do Theatro Municipal
ca. Além de aprender, o aluno terá contato
com a confecção de peças, óperas e espetáculos. Temos grande agilidade de produção,
mas ficamos debilitados por muito tempo”,
pondera a presidente da Fundação Theatro
Municipal. Com a transferência, a CTP de
Inhaúma atenderá a comunidade.

A Fábrica de Espetáculos receberá visitantes
para cursos, ensaios e exposições. “Vamos
cobrar preços populares para visitas, como fazemos no Theatro Municipal. Queremos nos integrar ao espaço (da região do Porto Maravilha)
de todas as formas possíveis”, antecipa a presidente da Fundação Theatro Municipal.

