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EDITORIAL

O Rio merece um Porto Maravilha
Projeto de revitalização traz novas
oportunidades de negócios, moradia,
lazer e transporte para a região do Porto

como Buenos Aires e Barcelona, todo
o processo das obras de reurbanização e revitalização serão gerenciadas
pela Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro (CDURP), o que vai garantir
que os investimentos feitos no local
sejam efetivamente aplicados ali; e
também que um projeto de tamanho
vulto não se perca em desmandos de
futuras administrações.
Em seu primeiro número, este jornal convida você, leitor, a conhecer
os detalhes desta transformação que
se inicia. Ao longo do tempo, você
poderá acompanhar cada etapa da
concretização deste sonho coletivo,
e também um pouco do cotidiano da
vibrante região. Seja bem-vindo!

EXPEDIENTE
prefeitura da cidade do rio de janeiro
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Principal porta de entrada da cidade
por muitas décadas, a Região Portuária viverá, nos próximos anos,
uma merecida e necessária revolução.
A degradação presenciada pelos cariocas por tantos anos começa a ser revertida pelo projeto Porto Maravilha.
Fruto de um esforço conjunto entre
os três níveis de governo (municipal, estadual e federal), ele pretende
trazer novas opções de moradia, trabalho, transporte e lazer para os que
ali vivem.
Com um investimento inicial de
cerca de R$ 350 milhões da Prefeitura, o projeto tem duas fases e orça-

mento total de cerca de R$ 3 bilhões,
a serem obtidos por meio de parceria
entre a iniciativa privada e o poder
público. É uma nova oportunidade
de crescimento e desenvolvimento
para a cidade, que nos últimos anos
sofre com uma demanda reprimida
por novos negócios em sua região
central. Com o Porto Maravilha, uma
localização nobre e historicamente
importante para a cidade (sítio de sua
fundação e principal local de comércio ao longo dos séculos) volta a receber a atenção merecida. Inspirado em
projetos inovadores realizados em zonas portuárias de cidades do exterior,
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DESTAQUE

Começou a revitalização da região do Porto

Projeto de reestruturação urbana da região do Porto do Rio.

Primeira fase prevê investimentos na Praça Mauá e
nos bairros da Saúde e do
Morro da Conceição
Imagine um lugar à beira da Baía
de Guanabara, a poucos minutos
do Centro da cidade e da Zona Sul,
com opções de moradia, negócios e
lazer? Uma área acessível por metrô,
carro, ônibus e pelo moderno Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), com
coleta seletiva de lixo, esgotamento
sanitário e áreas verdes? Achou tudo
isto um sonho? Pois este é o objeti-

vo do projeto, já em curso, do Porto
Maravilha, que prevê a revitalização
e requalificação urbanística de toda
a Região Portuária.
“A escolha do Rio como sede
das Olimpíadas de 2016 acelerou o
processo. Mas o fator determinante
para que o projeto tenha começado
a caminhar foi o fato de, finalmente, as três esferas de governo
se unirem para realizá-lo”, comenta o presidente da CDURP, Jorge
Arraes. “Contamos também com
a parceria estratégica da iniciativa privada, que está colaborando
de forma bastante efetiva”. Nessa
primeira fase, cujo orçamento pre-

visto é de, aproximadamente, R$
350 milhões, desembolsados pela
Prefeitura e também pelo Ministério do Turismo, a região da Praça
Mauá, o Píer, e os bairros da Saúde
e do Morro da Conceição passarão
por uma total reformulação urbanística, com investimentos em iluminação pública, recuperação dos
patrimônios culturais, pavimentação, calçamento, drenagem e arborização, além da construção da
Pinacoteca do Rio e do Museu do
Amanhã. A segunda fase, prevista
para consumir R$ 3 bilhões, será
financiada pela emissão dos Certificados de Potencial Adicional de

Construção (CEPACs), que deverão
ser adquiridos por investidores interessados na construção de empreendimentos locais.
Já o conselheiro da Associação
de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI), Alfredo
Lopes, acredita que “para o mercado
imobiliário, a revitalização da Região
Portuária representa uma nova e
enorme oportunidade de negócios,
os quais serão possíveis a partir da
infraestrutura que a Prefeitura já
começou a trabalhar para oferecer.
Há uma enorme demanda reprimida
que finalmente começará a ser atendida”, ressalta.
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CIDADE

Morro da Conceição receberá primeiras
Porta de entrada da cidade
maravilhosa, lugar foi
escolhido como ponto de
partida da revitalização da
região do Porto por abrigar parte importante da
história do Rio

Considerado por muitos cariocas
um recanto escondido que preserva
o jeito antigo de viver da cidade, o
Morro da Conceição assistiu de perto
todas as mudanças dos 445 anos de
história do Rio de Janeiro, município
que nasceu aos pés da Baía de Guanabara. Localizado na porta de entrada
da cidade maravilhosa, cenário do
intenso comércio de escravos, e dos
primeiros acordes do samba e da era
do rádio, nada mais simbólico do
que escolher o lugar como ponto de
partida para um projeto que também
vai entrar para a história: a revitalização da Região Portuária. “Nossa
inspiração vem de Paraty, que teve
seu centro histórico remodelado com
sucesso”, diz o coordenador de Projetos Especiais da Secretaria municipal de Urbanismo, Antonio Correia.
Estão previstas ainda a remodelação
da fiação elétrica, que passará a ser
subterrânea, e as obras de contenção
de encostas em trechos críticos.
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Com um orçamento previsto de
cerca de R$ 8 milhões apenas para
recuperação das ladeiras históricas,
as obras também reunirão melhorias no calçamento, na iluminação
pública e na pavimentação, o que
garantirá ainda mais qualidade de
vida para os quatro mil habitantes
da região. Também serão recuperados o Jardim do Valongo, a Casa da
Guarda, o sanitário público, a Pedra do Sal (conhecida por Pequena
África, pois era ali onde os escravos desembarcavam dos navios negreiros), e restaurada a Igreja de
São Francisco da Prainha. “Nossa
preocupação é não descaracterizar.
Além da conservação do patrimônio
físico, há também aquele imaterial,
representado pelo modo de vida que
as pessoas que moram na região conservam há muitos anos. Quem visita
o Morro da Conceição entra numa
dimensão diferente, visita um Rio

Rua do Morro da Conceição.

que já existiu, quando era comum
colocar a cadeira na frente de casa
e bater um papo com o vizinho. E
isso a poucos metros do coração financeiro da cidade”, descreve.
O primeiro registro histórico em
que o Morro da Conceição aparece é
do século XVI, quando a região era
propriedade do Padre Antônio Fernandes, mais conhecido como Padre
Salsa, por ele cultivar a espécie de
planta. No século XVII, é construída
a capela de Nossa Senhora da Conceição, no topo do morro. “O morro
era uma localização bastante privilegiada. Tanto que, em 1711, quando os
franceses invadiram o Rio, os portugueses decidiram construir a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição.
Nos séculos XVIII e XIX, a região
ficou muito valorizada pelo fato de
Dom João ter escolhido a área onde
hoje fica a Saúde para a construção do
Porto. No século seguinte, o Morro

Fortaleza da Conceição.

da Conceição acabou sendo preservado na reforma da cidade, liderada
por Francisco Pereira Passos, que na
época abriu o que hoje conhecemos
como Avenida Rio Branco. Infelizmente, há cerca de 20 anos, começou
o processo de decadência do espaço,
que poderá ser revertido a partir da
execução deste projeto”, conta o historiador Milton Teixeira.
Para o secretário de Urbanismo,
Sérgio Dias, a reestruturação da área
traz benefícios não apenas para os
moradores, mas também para todo
o município. “Com a reurbanização
e requalificação, o Morro da Conceição, que é um patrimônio da cidade
e do país, ganhará mais destaque. As
obras vão transformar o entorno urbanístico da área, o que trará, além de
valorização, a melhoria da qualidade
de vida dos moradores. Depois do trabalho completo, o Morro se tornará,
certamente, um local onde o carioca

CIDADE

obras do projeto de revitalização urbana

Fortaleza da Conceição.

poderá conhecer melhor as origens da cidade onde nasceu.” Fundadora do
bloco Escravos da Mauá, que se apresenta e desfila na Região Portuária há 18
anos, Eliane Costa afirma que o projeto dá atenção a uma região que sofreu
muitos anos com o abandono. “Tenho uma relação estreita com os moradores

Detalhe da Fortaleza da Conceição.

Casario do Morro da Conceição.

do Morro, e sinto que eles não estão mais se sentindo abandonados pelo
poder público. A Prefeitura deve levar em conta o rico passivo cultural que
o lugar possui, representado por essa herança histórica tão importante para
todos os cariocas”, disse.

Prédio do Serviço Geográfico.
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ECONOMIA

Alívio no bolso para quem quer investir
Perdão de dívidas de IPTU, isenção do imposto por dez anos, redução do mente revitalizará todo o Centro do Rio, trazendo benefício para seus moraISS, isenção do ITBI. À primeira vista, a sopa de letrinhas pode parecer dores e frequentadores”, afirmou.
complicada e uma promessa distante da realidade, mas elas fazem parte de
Segundo o presidente da Concal e do Conselho Empresarial de Infraestruum pacote de incentivos da Prefeitura para que moradores e investidores tura e Desenvolvimento Urbano da Associação Comercial do Rio de Janeiro
ajudem definitivamente a concretizar o antigo sonho de ver a Região Por- (ACRJ), José Conde Caldas, o projeto é a coroação de um “ciclo virtuoso” da
tuária revitalizada.
cidade, que sediará a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016 e outros
“Nossa proposta é que os donos de imóveis localizados na Área de Preser- grandes eventos, como os Jogos Mundiais Militares em 2011 e a Conferência
vação do Ambiente Cultural (bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo), e que sobre Desenvolvimento Sustentável da ONU, em 2012. “O Rio tem tudo para
tenham interesse em recuperar suas casas externa e internamente, recebam o ser a vitrine do país e ocupar uma posição de destaque entre as mais imporperdão de dívidas do IPTU. É preciso, no entanto, que a obra seja iniciada e tantes cidades do mundo. A ampliação e a melhoria da infraestrutura da região
concluída no prazo máximo de três anos. O perdão vale para as dívidas até a certamente trarão impactos não só no que se refere ao incremento de suas
data limite de 31 de dezembro de 2009”, explica o secretário de Desenvolvi- atividades turísticas e econômicas, mas para todo o espaço urbano”.
mento, Felipe Góes.
Os benefícios também são atraentes para quem planeja morar
ou construir na região nos próximos três anos: as construções que
receberem o “Habite-se” neste período estarão isentas de IPTU por
dez anos; todas as transações realizadas em até 36 meses ficarão
isentas do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis por Ato
Oneroso (ITBI). Os interessados em oferecer serviços de educação,
hotelaria e entretenimento na região poderão contar com a redução
do Imposto Sobre Serviços (ISS) de 5% para 2%. Já a atividade na
área da construção civil receberá isenção do ISS caso invista na área
em três anos. “Estes benefícios ajudarão a incrementar a atividade
econômica”, acredita Góes. “O objetivo final é melhorar a qualidade
de vida e trazer desenvolvimento para a Região Portuária.”
O desenvolvimento econômico e a revitalização da área caminham
juntos com as soluções para os diferentes setores da sociedade. O
secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Solidário,
Marcelo Henrique da Costa, destaca que a intenção do projeto
Porto Maravilha não é tornar o lugar atrativo apenas para grandes
empreendimentos, mas sim para toda a população da cidade. Por
isso, está em fase inicial a implantação do programa CrediAmigo,
que oferece linhas de crédito a juros baixos para os pequenos e
microempresários que quiserem apostar em um negócio da região.
Os empréstimos, segundo Costa, variam de R$ 100 a R$ 10 mil.
Em vigor em outras regiões da cidade, o programa já emprestou,
desde o ano passado, R$ 4 milhões para pequenos empreendedores.
A secretaria também desenvolveu uma parceria com o Sebrae
visando ao treinamento de mão de obra para atender à demanda
dos novos negócios. “Essa oportunidade dará impulso para quem
está querendo dar aquela virada no seu pequeno negócio”, diz ele.
“Estamos fazendo um levantamento das potencialidades da região
para identificar e atrair investimentos e gerar novas oportunidades
de renda para a população local. Já levantamos que uma das vocações da área é o setor de serviços”, adianta.
Para o presidente do Conselho Empresarial de Infraestrutura e
Desenvolvimento Urbano da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e presidente do Grupo Concal, José Conde Caldas,
estas medidas, aliadas à demanda por novas moradias e escritórios
na região do Centro, fazem com que o investimento na região seja
Fachada de casa no Morro da Conceição.
muito promissor. “A efetivação do projeto Porto Maravilha certa-
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OPINIÃO

Rio de Janeiro – Cidade do Atlântico Sul

Projeto de reestruturação urbana da região do Porto do Rio.

A fundação da Cidade do Rio de
Janeiro teve como base uma estratégia de defesa do território, associada
às facilidades de atracação e desembarque, visto que a Baía de Guanabara é um porto naturalmente abrigado. Esse abrigo natural foi de grande
relevância para os conquistadores
portugueses, exímios navegantes,
que reconheceram a necessidade em
fundar uma cidade neste território
com as facilidades descritas e uma
beleza singular.
Fortalecer a atividade portuária
é, portanto, otimizar toda a cadeia
produtiva que existe na Cidade desde
a sua fundação. No Rio de Janeiro é

possível ampliar significativamente a
atividade portuária e a movimentação
de cargas e passageiros por via marítima. No que se refere aos cruzeiros, é
extraordinário o aumento verificado
nos últimos 15 anos.
No Porto do Rio é possível harmonizar dois interesses aparentemente
antagônicos: a revitalização urbanística e a modernização das operações
no cais. Além disso, possui vantagens
ímpares, pois está localizada entre
dois destinos turísticos de grande
relevância - Búzios e Angra dos Reis
- e a atracação dos navios de passageiros ocorre em pleno Centro, há poucos minutos dos dois principais aero-

portos da Cidade. Não seria exagero
afirmar que o Rio de Janeiro domina
o Atlântico Sul, sendo o seu porto
natural, a referência em qualquer viagem por essas águas.
É nesse cenário que a Prefeitura
inicia um amplo programa de intervenções urbanísticas, que alterarão
significativamente a feição de boa
parte do tecido urbano ainda relacionado a usos que outrora eram portuários (armazéns e galpões), possibilitando a renovação dos bairros da
Saúde, da Gamboa e do Santo Cristo,
extensão natural do Centro da Cidade.
Vale destacar que caso deseje, o visitante pode desembarcar e, caminhan-

do à pé, percorrer boa parte do Centro
Histórico, conhecendo exemplares da
Arquitetura Barroca Brasileira, do
casario eclético, do centro financeiro
e comercial da cidade.
Para tanto, o Rio de Janeiro busca
formas de se adaptar às novas demandas, reforçando as suas naturais
vocações de cidade cosmopolita e
símbolo do país, com o objetivo de
tornar como uma experiência única,
a simples passagem por aqui!
Antonio Correia
Arquiteto e urbanista da Prefeitura do
Rio de Janeiro
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ESPORTES

Educação, lazer e cidadania na Gamboa
A Vila oferece aulas gratuitas de natação para bebês
e adultos, hidroginástica,
futebol, handebol, basquete, vôlei, ginástica artística, capoeira, tae kwon
do e caminhada orientada.
As aulas são realizadas de
terça a sexta-feira.
Telefone: 2497 9839
Usando o esporte para educar
crianças e jovens de diversas partes
do Rio de Janeiro, a Vila Olímpica
da Gamboa chega aos cinco anos de
atividades mostrando que tem poten-

cial de sobra para atender o público
que será atraído pela revitalização da
região do Porto. Os números falam
por si. Hoje, são 1500 pessoas atendidas e 27 professores em uma área
de 25 mil metros quadrados, quadras
poliesportivas, piscinas semiolímpicas, pistas de atletismo e skate, sala
de dança, quadra de vôlei de praia e
campo sintético. A capacidade, no entanto, ainda pode ser mais explorada,
pois a Vila comporta cerca de 3 mil
pessoas. “Temos muito potencial, mas
sofremos com a falta de divulgação.
O local é totalmente aberto a qualquer
tipo de público. Atendemos crianças a
partir dos 2 anos”, diz o coordenador
técnico, Carlos Eduardo Patetuci.
O trabalho realizado segue a linha
cidadania através do esporte, mas,
segundo Carlos, vai além do compromisso com a socialização: “Realizamos, para muitos alunos, um pa-

Piscina da Vila Olímpica da Gamboa.

pel que infelizmente não é exercido
por suas famílias. As atividades esportivas têm um imenso impacto no
desenvolvimento cognitivo e motor
dos jovens e crianças. Eles aprendem
valores, limites e recebem noções de
disciplina”, afirma Patetuci.
A Vila atende interessados que
moram na região do entorno, mas,
de acordo com o coordenador, os
alunos vêm de variadas localidades
da cidade. “A facilidade de acesso a
linhas de metrô, trem e ônibus nas

proximidades atraem pessoas de
várias regiões. Temos alunos até de
Maricá!”, afirma.
Com a revitalização da região do
Porto, a expectativa é de que, além de
novos interessados no projeto, haja um
aumento significativo da qualidade de
vida do lugar. “Este projeto de reurbanização será positivo para todos os
frequentadores da área e moradores.
A Gamboa é um lugar pouco habitado,
mas tem grande potencial”, acredita o
coordenador da Vila Olímpica.

CULTURA

Porto agita na cadência do samba
Samba e carnaval são marcas históricas da cidade. E foi na Região
Portuária que o ritmo teve seu berço, embalado pelo batuque trazido
pelos navios dos escravos que aportavam pela região. Com fortes raízes
da cultura negra, foi ali, nos domínios do Morro da Conceição, que os
primeiros ranchos de carnaval se formaram e onde começaram as rodas
de samba e choro.
Passado quase um século, a tradição do carnaval e do samba ainda
ocupa a área, mantendo vivo o espírito de festa que nunca saiu dali. E a
“culpa” é, principalmente, da Vizinha Faladeira. Criada em 1932, foi uma
das primeiras escolas de samba e pioneira em levar para os desfiles elementos que perduram até hoje no carnaval, como a figura do carnavalesco,
além de ser lembrada pelo requinte das fantasias. A quadra fica no Santo
Cristo, próxima à Rodoviária.
“A Vizinha Faladeira é um marco da história do carnaval do Rio. Em
1939, a escola venceu com um enredo sobre a Branca de Neve, mas foi desclassificada com a justificativa de tratar de temas estrangeiros. Cinquenta
anos depois, um grupo de pessoas decidiu recuperar esta história, e, em
2004, chegamos a ser campeões do Grupo B”, conta um dos diretores da
escola, Jorge Luiz Lopez, o Duingue.
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Escravos DA MAUÁ celebra a maioridade
Do Largo de São Francisco da Prainha, ao lado de uma das portas de
entrada da cidade, o samba do bloco Escravos da Mauá completa este
ano sua maioridade lembrando a própria trajetória e a rica herança ao
seu redor. Desde 1993, quando foi criado por funcionários do Instituto de
Tecnologia, esse é o compromisso do bloco: cantar sambas que falem da
história da região.
Seguindo essa linha, e sem deixar de lado a preocupação com que suas
rodas de samba causassem o mínimo de transtorno para os moradores das
cercanias, o desfile do Escravos levou 20 mil pessoas às ruas em 2008 no
entorno da Avenida Rio Branco. “Foi muito emocionante”, lembra Eliane
Costa, uma das fundadoras do bloco.
Este ano, o “Samba da Maioridade” vestiu as ruas do Centro de azul e
amarelo com os versos que carregam um desejo dos sambistas e de quem
quer ver a região ocupar um lugar ainda mais destacado na história: “Vem
navegar/ O Porto vive na cultura popular/ E o carnaval/ Não vai ter fim/
Que o samba vem de muito longe...”

