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Quem transita pelo Centro acompanha de perto a construção do transporte público que vai mudar o cenário da região em 2016. A
Prefeitura do Rio anunciou em março a instalação dos primeiros trilhos do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) na Via Binário do Porto e
próximo à Rodoviária Novo Rio, na Rua General Luiz Mendes de Moraes. Pelo menos 650 homens trabalham hoje nas obras que serão
concluídas no primeiro semestre de 2016. Interessados em conhecer o modelo de trem podem visitar o protótipo do bonde em exposição na Cinelândia, que estava nos Galpões da Gamboa desde março de 2014. Na nova parada, recebeu mais de 25 mil visitantes
em menos de um mês. Futuros passageiros já se imaginam usando o sistema: “Não precisarei mais andar toda a Avenida Rio Branco,
da Cinelândia ao meu trabalho, próximo à Avenida Presidente Vargas. Já posso imaginar o tempo que o VLT vai me poupar”, projeta
o estudante de arquitetura e urbanismo Gabriel Stefano.

Para quem vive ou planeja se mudar para a
Região Portuária, entrou em vigor pacote
que concede série de benefícios, como isenção de IPTU (Imposto sobre a Propriedade
Territorial Urbana) até 2019. A medida já
atrai interessados em construir e reformar
imóveis que atendem a diferentes perfis da habitação popular à de luxo. Em paralelo
à chegada de mais moradias - e também de
empresas, comércio e espaços culturais -,
outra novidade que começa a mostrar sua
‘cara’ é o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). A
instalação dos trilhos do bonde moderno já
sinaliza para a evolução na mobilidade, rumo
a um sistema de transporte mais integrado,
não só da área do Porto como em todo o
Centro.
Eduardo Paes
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Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

CDURP – Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do
Rio de Janeiro
Rua Sacadura Cabral, 133 · Saúde
Rio de Janeiro · RJ · CEP: 20081-261
Porto
Maravilha
Telefone: 21 2153-1400

Prefeitura anuncia novo residencial

Porto Maravilha recebe primeiro residencial da Tishman Speyer no Rio
A Tishman Speyer, uma das maiores desenvolvedoras, proprietárias e administradoras de empreendimentos imobiliários de alto padrão do mundo, anunciou em março o Lumina Rio, seu
primeiro residencial no Rio de Janeiro. Serão 1.440 unidades em quatro edifícios na Avenida
Venezuela. A primeira torre, com 360 unidades, tem previsão de entrega para o fim de 2016. A
empresa inaugurou empreendimento comercial na Região Portuária em 2014, o Port Corporate,
e já está construindo o segundo corporativo, o Pátio da Marítima.
Circulando Cultura
Evento Circulando Cultura movimentou o Espaço Meu Porto Maravilha e o Instituto Pretos
Novos (IPN) em dos fins de semana de março. Iniciativa do Rio Ônibus atraiu mais de 14 mil pessoas para programação nos principais centros culturais da cidade. Com transporte e entrada
gratuitos, participantes visitaram Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Museu de Arte do Rio
(MAR), Theatro Municipal, Museu Histórico Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, Instituto
Pretos Novos e Espaço Meu Porto Maravilha.

A circulação em 28Km e 32 paradas se dará em dois principais eixos da região central: Rodoviária Novo Rio-Aeroporto Santos
Dumont e Central-Barcas. O sistema, integrado ao Bilhete Único, terá pagamento validado pelo próprio passageiro, responsável pela
compra e utilização do tíquete ao embarcar na composição. Dentro dos trens, fiscais circularão para checar a validação. Subsecretário
de Projetos Estruturantes da Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas (Secpar), Gustavo Guerrante acredita
que o sistema presente em diversas cidades do mundo também será sucesso no Rio. “A validação é viável. Em Istambul, na Turquia,
por exemplo, a taxa de evasão hoje é insignificante perto do número de pessoas que o sistema transporta. O cidadão só precisa
entender que as catracas não são uma necessidade”, defende.
Os trens serão bidirecionais e compostos por sete módulos articulados. As composições têm 44 metros de extensão, 2,65 metros de
largura e 3,8 metros de altura, com
8 portas por lateral. A estimativa
é que 300 mil pessoas utilizem o
sistema diariamente, 24 horas por
dia, em 32 trens que transportam
até 420 passageiros cada.

Foto: Jader Colombino

De volta
ao Centro
O afastamento dos moradores foi o pior
efeito causado pelas décadas de degradação da Região Portuária. Área central da
cidade, com imensa importância histórica,
tornou-se um vazio demográfico. Casas e
prédios abandonados, ruas desertas e lojas
fechadas formavam cenário decadente em
pleno coração do Rio. Diante de quadro tão
sombrio, recuperar a vocação residencial do
Porto sempre foi elemento-chave no processo de transformação por que passa a
região. Com a requalificação do espaço urbano, os primeiros resultados já começam
a aparecer: acaba de ser lançado um empreendimento com 1.440 apartamentos de
frente para o futuro passeio público. E vem
muito mais por aí!

OBRAS
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Editorial

A volta do Barão
A estátua de Irineu Evangelista de Sousa, conhecido como Barão ou Visconde de Mauá, está de
volta à Praça Mauá. Retirada em outubro de 2011 para obras de construção do Túnel Rio450
e de remoção do Elevado da Perimetral, foi restaurada e ficou em exposição na Associação
Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), Centro. Em fevereiro de 2015, voltou à Praça Mauá, entre o
Museu de Arte do Rio (MAR) e o Museu do Amanhã.
2º Edição da Feira de Empregos Porto Maravilha
O Galpão da Ação da Cidadania, na Saúde, recebe a 2ª Feira de Empregos Porto Maravilha.
Interessados em vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz partir do evento gratuito nos
dias 18 e 19 de maio. Além do cadastro para vagas em aproximadamente 50 empresas, haverá
palestras, workshops e cursos para orientar e dar dicas sobre carreira e mercado de trabalho.

Diretor-presidente: Alberto Silva
Coordenadora de Comunicação: Luciene Braga
Jornalista responsável: Clarice Tenório Barretto
Repórteres: Bruno Bartholini, Jader Colombino
Projeto gráfico e capa: Raquel Vásquez

Fale conosco: cdurp@cdurp.com.br
PortoMaravilha.com.br
Facebook.com/PortoMaravilha

As sete frentes de trabalho empregam 650 homens na região central da cidade

Porto Maravilha

3

O FUTURO DA

Mobilidade

VIA EXPRESSA

VIA BINÁRIO DO PORTO

• Com 6.847 metros de extensão, terá o maior túnel urbano do Brasil com 3.022 metros
• Ligará Aterro do Flamengo a Avenida Brasil e Ponte Rio-Niterói com três pistas por sentido
• Trecho entre Armazém 8 e rodoviária seguirá como Via Expressa pela superfície
• Trecho entre Praça XV e Armazém 8 será em túnel, para dar lugar a passeio público
arborizado de 215.062 metros quadrados na superfície

Entregue integralmente no dia 1º de março de 2015
• Com 3.500 metros de extensão e dois túneis
• Sentido rodoviária, liga Rua Primeiro de Março ao Viaduto do Gasômetro
• Sentido Praça Mauá, corta a Região Portuária desde a rodoviária até a Avenida Rio Branco
• Túneis Nina Rabha (80 metros) e Rio450 (1.480 metros apenas sentido rodoviária)
• Distribuição interna do tráfego na região
• Três faixas por sentido

EXTENSÁO

3.500
METROS

EXTENSÁO

CICLOVIA
• 17 km de novas ciclovias
• Integra Zona Sul ao Centro
e Região Portuária

6.847
METROS

PASSEIO PÚBLICO

EXTENSÁO
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• Serão 215.062 metros quadrados e 3.500 metros de extensão do Museu Histórico
Nacional ao Armazém 8 do Cais do Porto
• Ligará Zona Sul, Centro e Região Portuária em caminho para pedestres, ciclistas e VLT
• Remodelagem das praças Mauá e Barão de Ladário
• Abertura de grande praça em frente à Candelária
• Acordo com a Marinha libera parte da orla nunca antes aberta à população
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#quase2016
O cenário da mobilidade urbana hoje no Centro e na Região Portuária,
completamente diferente do encontrado em 2010, no início das obras do
Porto Maravilha, está bem próximo do que cariocas e visitantes vão
encontrar em 2016, com o término das intervenções. O Elevado da
Perimetral foi totalmente demolido, o Teleférico da Providência entrou em
operação plena e a Via Binário do Porto aberta desde 2 de novembro de
2013 ganhou o Túnel Rio450 em 1º de março de 2015. Os primeiros trilhos
do VLT já estão instalados, enquanto o trajeto da Via Expressa, que
substituirá a Perimetral em vias subterrâneas e de superfície, começa a ser
entendido pela população.

TELEFÉRICO DA PROVIDÊNCIA
• Liga Praça Américo Brum a Central do Brasil e Gamboa em 721 metros
• Estações adaptadas para portadores de necessidades especiais
• Capacidade para transportar 1.000 pessoas por hora em cada sentido
EXTENSÁO
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• Ligará Centro e Região Portuária em 28.000
metros de trilhos
• Integração com metrô, trens, barcas, teleférico,
BRTs, ônibus convencionais, terminal de
cruzeiros e Aeroporto Santos Dumont
• Funcionamento 24h por dia
EXTENSÁO
• 300 mil usuários por dia
• 420 passageiros por vagão

28.000

METROS

Arte: Raquel Vásquez
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Famosa por sua tradição boêmia e vida noturna, a Rua Sacadura Cabral, na
Região Portuária, ganhou novas opções de entretenimento. À noite, ao caminhar 560 metros no trecho de entre a Avenida Barão de Tefé e a Praça
Mauá, o pedestre se depara com fachadas restauradas e iluminadas, além de
programação cultural que inclui samba, jazz e música internacional. Iniciando
o percurso na Praça Jornal do Comércio em direção ao Museu de Arte do Rio
(MAR), os primeiros endereços que chamam a atenção são o tradicional bar
e restaurante Trapiche Gamboa e as casas de shows Sacadura 154 e Cais da
Imperatriz.
Alício Cortat, proprietário do Sacadura 154, conta que quando apostou na
compra de quatro imóveis na rua em 1995, nem imaginava que a região seria revitalizada com obras do Porto Maravilha. Inicialmente, usava o espaço
como depósito até que, em 1999, surgiu a ideia de investir em entretenimento na região, mas só oito anos depois o projeto saiu do papel com a inauguração da boate The Week em 2007, no endereço do Sacadura 154. “Com
a conclusão das obras, com o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em operação
e toda a infraestrutura pronta, só temos a ganhar”, aposta. Em 2013, a The
Week fechou as portas no 154 e atravessou a rua para, em dezembro de
2014, voltar às atividades sem sair da Sacadura.

Seguindo o trajeto, a Pedra do Sal, parte do Circuito Histórico e Arqueológico
da Celebração da Herança Africana, atrai cariocas e turistas de todos os
cantos para rodas de samba às segundas e sextas-feiras e festas de jazz e
black music aos sábados. No Largo de São Francisco da Prainha, além dos
clássicos ensaios dos blocos Escravos da Mauá, Coração das Meninas e Oba,
a generosa praça é endereço de feiras de artesanato e gastronomia com
diversificado cardápio musical. A Casa Porto, sobrado com vista privilegiada
para o largo, tem endereço fixo com programação de rock e Jazz.
Chegando à Praça Mauá, o Cabaret Kalesa Lounge anima as noites em festas que seguem até depois do nascer do sol. Poucos metros dali, a Jazz In
Champanheria forma filas no número 63 desde outubro de 2013, de terça-feira a sábado. Com pouco mais de um ano de existência, o espaço conquistou a terceira posição no ranking de casas noturnas da cidade no site de
viagens Trip Advisor.
Thiago Merçon, sócio do Jazz In, admite que as obras em fase avançada no
entorno foram fator decisivo para a abertura do negócio. E espera resultados
ainda melhores com intervenções concluídas. “Semeamos hoje pensando no
amanhã, com tudo pronto. O Porto Maravilha foi, de fato, maravilhoso para
atrair o público do Centro que quer relaxar depois do trabalho”, avalia. Com
experiência em empreendimentos na Zona Sul da cidade, Merçon elege hoje
a Sacadura Cabral como melhor ponto para seu negócio. E ele não é o único.

Cais da Imperatriz
Rua Sacadura Cabral, 145
Sacadura 154
Rua Sacadura Cabral, 154

Cabaret Kalesa Lounge
Rua Sacadura Cabral, 61

Casa Porto
Largo da Prainha, 4,
sobrado

IPTU até 2019

O ano começou com alívio para o bolso de moradores da Região
Portuária. A Prefeitura do Rio regulamentou a Lei nº 5.780, de julho
de 2014, que perdoa dívidas e isenta de pagamento de Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Coleta
Domiciliar de Lixo (TCL) 4.896 imóveis residenciais existentes na área
do Porto Maravilha até 2019. Em janeiro, a Secretaria Municipal de
Fazenda (SMF) enviou cartas aos contribuintes orientando sobre o benefício. Aqueles que não receberam devem comparecer aos postos de
atendimento ou pelo telefone 1746 a fim de tirar dúvidas e requerer
o documento que garante a concessão do direito.
A mesma lei também concede benefícios à produção de novas moradias, em especial, para a transformação de imóveis comerciais em
residenciais. A medida incentiva a recuperação e uso dos muitos prédios e casarões abandonados ou subutilizados na Área de Proteção ao
Ambiente Cultural Saúde, Gamboa e Santo Cristo (Apac Sagas).
“O perdão de dívidas e isenção do IPTU para imóveis residenciais existentes são de grande ajuda para os atuais moradores permanecerem
na região. E a concessão de incentivos facilita a regularização dos
imóveis para novas moradias. Isso dá força a objetivo fundamental do
Porto Maravilha de aumentar a população residente na região”, avalia o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Regão
Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), Alberto Gomes Silva.

INCENTIVOS

REVITALIZAÇÃO

Morador sem

De noite na Sacadura

O decreto e a resolução regulamentam a isenção do Imposto Sobre
Serviços (ISS) durante as obras de novas unidades e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos (ITBI)
para unidades com fins residenciais. No dia 6 de fevereiro, Resolução
nº 2835 instituiu como novos residenciais devem solicitar a isenção.
Benefícios valem para novas unidades, imóveis existentes com mudança de uso para residencial e edificações mistas.
GabrieL Catarino, 56 anos, morador da Gamboa,
que pagava R$75 de IPTU por mês, recebeu
como boa surpresa a carta da Prefeitura do
Rio anunciando a isenção do imposto. “Essa
iniciativa é excelente, pois incentiva e valoriza
o morador da região. Na minha rua, comemoramos com a vizinhança a isenção. Vou aproveitar esse dinheiro para cuidar da minha casa”,
conta Catarino, que mora no bairro há 46 anos.

COMO SOLICITAR A ISENÇÃO
Moradores da região do Porto Maravilha que não receberam
carta de isenção da Prefeitura do Rio devem procurar a
Secretaria Municipal de Fazenda pelo telefone 1746 (custo de
ligação local) ou nos postos presenciais (ver endereços www.
Rio.Rj.Gov.br/web/SMF/postos-de-atendimento-iptu )

Fotos: Bruno Bartholini

Trapiche Gamboa
Rua Sacadura Cabral, 155

Pedra do Sal (Botequim Bodega do Sal)
Rua Argemiro Bulcão, 1
Jazz In Champanheria
Rua Sacadura Cabral, 63
Largo da Prainha

The Week
Rua Sacadura Cabral, 135

6

Porto Maravilha

3
Porto Maravilha

7

450 ANOS

Cliques
Apaixonados

J on i N e

to

r
Ga b

aS
i el d

ilva

M el o

Pallo
m

a Ca

m pe

llo

eq u i e
io Ez
Al u i s

l

Cariocas e turistas apaixonados pelo Rio de Janeiro aceitaram
o convite da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região
do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) e do Comitê Rio450 e enviaram 170 imagens que deram origem ao livro 450 Maneiras
de Amar o Rio e à exposição itinerante de mesmo nome. Nos
meses de março e abril, pedestres que passaram pela Praça
Jornal do Comércio e Cinelândia puderam conferir as fotos que
retratam a região do Porto Maravilha clicadas por 60 fotógrafos amadores e profissionais.

Renata Maria, 37 anos, e Alexander Rodrigues, 40, compartilham a paixão pela fotografia. O casal organizou grupo para
fotografar a região e, depois, aproveitou para participar.
“Semanas depois de passearmos para fotografar a área, soubemos da seleção. Não pensamos duas vezes, fizemos propaganda entre os amigos e inscrevemos nossas imagens”, conta
Alexander.
Para Renata, compor a exposição significa participar do registro do Rio que ficará. “O livro resume em imagens um pedaço da
história da cidade, de como vivemos, dos principais monumentos, obras, da vida dos cariocas que daqui a 100 anos não será
mais a mesma”, resume Renata, autora de “Janelas do Valongo”,
umas das 10 imagens vencedoras do concurso.
Na inauguração, Marcelo Calero, presidente do Comitê Rio450
e secretário Municipal de Cultura, elogiou a mobilização de cariocas natos e adotivos na homenagem à cidade. “O objetivo da
Prefeitura do Rio e do Comitê Rio450 é que as comemorações
tenham a cara de cada um de nós, para juntos celebrarmos a
cidade em 14 meses de festa. A mostra 450 maneiras de amar
o Rio faz parte desta celebração”, destaca.
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Fotos: Jader Colombino

Telma Virginia Pontes, 42 anos, enviou três fotos para a seleção. Uma do Museu de Arte do Rio (MAR) e duas da Perimetral.
“Sempre amei fotografar. E esse momento que estamos vivendo é peculiar e histórico, de transformações. A imagem revela
muito do antes e do depois da área”, explica Telma.

