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Editorial

Uma onda
maravilhosa
invadiu a cidade
No começo de março, uma onda
maravilhosa invadiu a cidade. O
Museu de Arte do Rio (MAR)
trouxe mais cultura, educação e
beleza ao Rio de Janeiro. Vitória
alcançada pelo Porto Maravilha
na inauguração de seu novo equipamento cultural
que atraiu mais de 12 mil visitantes apenas na primeira semana de funcionamento.
Transformações no espaço público e inaugurações na
região aquecem o comércio local. Na Rua Sacadura
Cabral, que começa na Praça Mauá, pequenos empresários modernizam seus negócios e novas lojas
surgem, suprindo demanda que cresce diariamente.
Cafés, bares, boates e lojas de conveniência apostam e
contribuem para o processo de revitalização.

notas
Visitas guiadas para a população informam sobre
obras do Porto Maravilha
Ciceroneado pela Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp),
responsável pelo Porto Maravilha, e pelo Polo Região
Portuária, grupo de empresários de vários polos gastronômicos da cidade visitou no dia 23 de fevereiro as
obras do Porto Maravilha. Além de matar a curiosidade
sobre os bastidores de uma das maiores intervenções
urbanas da cidade nos últimos tempos, os empreendedores tiveram noções mais precisas sobre o andamento das obras, já que muitos deles possuem negócios
por ali e outros estão de olho nas oportunidades que o
Porto irá oferecer nos próximos anos. A partir de abril,
qualquer um poderá se inscrever para visitar aos fins
de semana as obras do Porto Maravilha, acompanhados por guia que explicará as principais intervenções e
estará pronto para tirar dúvidas sobre a operação urbana. Para se inscrever, acesse www.portomaravilha.
com.br/visitasguiadas.
Alunos, pais e professores visitam Circuito da
Herança Africana como parte do Prêmio Comdedine
Alunos da rede municipal de ensino vencedores do

Prêmio Comdedine 2012, de todas as idades, visitaram em janeiro o Circuito Histórico e Arqueológico da
Celebração da Herança Africana acompanhados por
equipe do programa Porto Maravilha Cultural. Em sua
19ª edição, o prêmio do Conselho Municipal de Defesa
dos Direitos do Negro (Comdedine) divulga a contribuição do negro para a construção da sociedade brasileira. Estudantes e seus familiares ouviram explicações
sobre os pontos do circuito, a história da chegada de
africanos escravizados ao Brasil e a construção da
identidade cultural da Região Portuária e do País.
Cedae fornecerá água de reuso para obras
A Companhia Estadual de Águas de Esgoto (Cedae)
e a Concessionária Porto Novo, contratada da prefeitura para executar obras e prestar serviços
do Porto Maravilha, assinaram no dia 7 de março
contrato para fornecimento de água de reuso nas
obras. A água virá da Estação de Tratamento de
Esgoto Alegria, no Caju, e abastecerá equipamentos de perfuração de rochas e umedecer bases de
pavimentos, vias e calçadas. A previsão é a de que
sejam consumidos cerca de 5,5 mil metros cúbicos
de água por mês.

Agora vamos seguir com a transformação do Porto
Maravilha e garantir que seus bairros sejam prazerosos para se visitar, morar e trabalhar.
Eduardo Paes
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
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Jovens vencedores do Prêmio Comdedine visitam Cais do Valongo e Cais da Imperatriz
expediente

E as novidades não param por aí. As obras do novo
sistema viário começam a ser entregues, em especial, a Via Binário do Porto, que cruzará a região em
3.500 metros de extensão. Com as ruas de superfície
liberadas a partir do meio do ano, o motorista terá
alternativa à Avenida Rodrigues Alves.

Clarice Tenório Barretto / portomaravilha.com.br

Nos fins de semana, no Porto, não circulam apenas
moradores. Cada vez mais, o carioca busca opções de
lazer e gastronomia que a área oferece. Restaurantes,
pontos do Circuito da Herança Africana, espaço Meu
Porto Maravilha, Galpão Gamboa do Nanine e MAR
são alguns dos muitos programas que têm atraído
mais e mais gente.
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Obras
Ao centro, saída do Túnel do Binário, próxima ao Moinho Fluminense. À esquerda, passeio público no eixo da Avenida Rodrigues Alves

Novos Rumos

No segundo semestre, 80% das ruas da
Via Binário do Porto serão liberadas ao tráfego

Divulgação Unloop Filmes

O novo complexo de vias e túneis que servirá de alternativa ao Elevado da Perimetral começa a mudar o cenário
da Região Portuária. A Via Binário do Porto, em um sentido, fará a ligação da rodoviária à Avenida Rio Branco. No
outro sentido, o trajeto irá da Rua Primeiro de Março às
Alças do Gasômetro. O sistema terá três faixas por sentido e várias saídas para a distribuição interna do trânsito.
Todas as ruas de superfície serão liberadas ao tráfego no
segundo semestre. Isso representa 80% da Via Binário do
Porto incorporados à área. Além das novas ruas, a cidade
ganha o Túnel da Saúde, com 80 metros, e as Alças do
Gasômetro, próximo à rodoviária, conectando a região à
Avenida Brasil e à Ponte Rio-Niterói.
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Túnel da
Saúde

Túnel da Saúde
Conclusão: julho de 2013
Próximo à Cidade do Samba e ao lado da futura
sede do Banco Central, terá 80 metros, com três
pistas em cada sentido e uma galeria para passagem do Veículo Leve Sobre Trilhos.

1 Poço de serviço na Praça Mauá

Túnel do Binário
Conclusão: julho de 2014
Terá 1.480 metros, com três pistas em direção à rodoviária. Parte da Rua Primeiro de
Março (entrada em frente ao Mosteiro de São
Bento) e desemboca entre as ruas Sousa e
Silva e Antônio Laje.

2 Saída do Túnel do Binário após Rua Sousa e Silva

2
1
Túnel do Binário

Alças do Gasômetro

3 Obras da nova via paralela à Rodrigues Alves
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Complexo nasce com a proposta inovadora de integrar museu e escola de arte
Na comemoração de seus 448 anos, no dia
1º de março, o Rio de Janeiro recebeu de
presente o Museu de Arte do Rio (MAR).
São 15 mil metros quadrados (m²) de
construção com investimento de R$79,5
milhões. Em oito grandes salas de exposição, o Museu abriga mostras temporárias
que realizam uma leitura transversal da
história da cidade, seu tecido social, sua
vida simbólica, desafios e expectativas sociais. Uma das âncoras culturais do Porto
Maravilha, o MAR é um espaço dedicado
a arte e cultura visual. Ao lado do museu
está a Escola do Olhar, com meta de, por
ano, atender 2 mil professores municipais
e receber 200 mil visitantes, metade deles
alunos da rede pública.
Os dois prédios que compõem o complexo passaram por muitas obras. O Palacete
Dom João VI, inaugurado em 1916 e tombado pelo município em 2010, foi submetido a um longo e meticuloso processo de
restauro para se transformar no pavilhão
de exposições do MAR. O antigo Hospital
da Polícia Civil, edifício da década de 40,
virou a Escola do Olhar. Um dos maiores
desafios da equipe da obra foi unir dois
edifícios tão diferentes. A harmonia foi
possibilitada pela cobertura fluida que
lembra as ondas do mar, uma das características mais marcantes na arquitetura

do complexo. Profissionais de diferentes
áreas de conhecimento participaram desse processo - arquitetos, carpinteiros, pintores, artistas e administradores.
“O MAR é um elemento icônico que mostra que a revitalização do Porto é realidade. Faltava ao Rio um espaço que articulasse grandes coleções de arte para
visitação pública. E essa democratização
ganha força com a Escola do Olhar, que
é a primeira escola pública de arte do
Rio. A valorização que vemos na Região
Portuária hoje representa a possibilidade não só de recuperar, mas também de
envolver a população da área no renascimento de uma região central do Rio, mas
que passou muito tempo abandonada”,
ressalta Eduardo Paes, prefeito do Rio.
EXPOSIÇÕES
Obedecendo ao fluxo de visitação proposto pelos arquitetos, o público entra
no Museu pelo prédio da Escola do Olhar,
de onde tem acesso à rampa que leva ao
prédio de exposições. A visita começa
pelo terceiro andar, que é permanentemente dedicado à cidade, desvendada
a partir de diferentes enfoques. “Rio de
Imagens: Uma Paisagem em Construção”
abre essa programação e fica no Museu

até 28 de julho. Para a mostra, os curadores Rafael Cardoso e Carlos Martins
selecionaram mais de 400 peças que retratam a cidade pelo imaginário de seus
habitantes, visitantes e admiradores, ao
longo de mais de quatro séculos.
No segundo pavimento do pavilhão
de exposições, “O Colecionador - Arte
Brasileira e Internacional na Coleção
Boghici”, com curadoria de Leonel Kaz e
Luciano Migliaccio e projeto cenográfico
assinado por Daniela Thomas e Felipe
Tassara, apresenta 136 obras pertencentes ao marchand romeno radicado no
Rio Jean Boghici. A exposição tem a intenção de ampliar a percepção sobre as
inovações ocorridas nas artes plásticas
ao longo dos últimos dois séculos. Estará
em cartaz no MAR até 1º de setembro.
“Vontade Construtiva na Coleção Fadel”
ocupa o primeiro andar do pavilhão de
exposições. A mostra, que conta com
cerca de 250 obras da coleção do advogado carioca Sergio Fadel, ressalta
a relação direta que os movimentos
modernos e pós-modernos no Brasil tiveram, e ainda têm, como alicerces sólidos para a edificação cultural do País.
A curadoria tem assinatura de Paulo
Herkenhoff, também diretor cultural do

MAR, e Roberto Conduru. As peças da
coleção podem ser vistas até 7 de julho.
As duas salas do térreo, sempre dedicadas
à arte contemporânea, estão ocupadas
pela mostra “O Abrigo e o Terreno - Arte
e Sociedade no Brasil I”. A coletânea exibe
peças assinadas por artistas e coletivos do
Rio e de outros estados brasileiros, concentrando sua atenção na ocupação do espaço público e na dinâmica da sociabilidade. Com curadoria de Clarissa Diniz e Paulo
Herkenhoff, fica montada até 14 de julho.
PROFESSORES NA ESCOLA
No sábado, dia 2 de março, o Museu de
Arte do Rio abriu as portas especialmente para professores da rede municipal
de ensino. Divididos em grupos e com a
orientação de monitores, os convidados
visitaram os três andares de exposição.
Maria de Lurdes, professora da rede municipal de ensino há 16 anos, foi uma das
primeiras a entrar no museu no sábado.
Chegou às 10h30 e saiu às 15h.
“Vi tudo com muita calma. Sou daquelas
que lê todos os textos, vê todos os filmes e pega todos os folhetos”, explica,
rindo. Para ela, “O Colecionador”, de Jean
Boghici, foi o mais marcante. Porém, ao

Do topo da Escola do Olhar, vista para as obras do Museu do Amanhã

Tiago Mota

Yara Lopes / portomaravilha.com.br
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MAR de portas abertas

Primeiro fim de semana de funcionamento registrou 12 mil visitantes

chegar à mostra “O abrigo e o terreno”,
rendeu-se aos encantos do “Morrinho”,
maquete que retrata favelas cariocas
com riqueza de detalhes: “É lindo. Temos
uma representação nossa, do nosso cotidiano. Frases que falamos e vemos escritas nas ruas”, descreve.
VIZINHOS DO MAR
O domingo, dia 3 de março, foi dedicado
aos moradores da Região Portuária e
profissionais que trabalharam no projeto
do Museu. O MAR tem como premissa a
participação dos moradores do entorno
nas atividades. Atualmente, entre os 69
funcionários do MAR, 13 são moradores
da área, o que representa quase 19% dos
contratados. Ocupam cargos de gerente
de conteúdo, assessor de recursos humanos, produtor de eventos, atendente de
bilheteria, apoio administrativo, monitor
e ascensorista. Para atrair esse público
para a visitação, foi criado o programa
Vizinhos do MAR, que inclui atividades
específicas e entrada liberada todos os
dias. Para fazer a carteirinha, moradores
dos bairros Saúde, Gamboa e Santo Cristo
precisam apresentar comprovante de
residência e documento de identificação
com foto na portaria do museu.

Duas visões,
dois momentos:
Elias Araújo, encarregado administrativo das obras
“Vim para cá todos os dias desde outubro de 2011, para cuidar da parte
burocrática, como organização do almoxarifado e pessoal. Eram muitos detalhes, principalmente no caso do palacete, que é tombado. Todo o material
utilizado é de primeira qualidade. Fizemos o mesmo serviço diversas vezes
até ficar do jeito que queríamos. O tratamento foi especial. Na reta final
para a inauguração, o ritmo foi mais intenso, mas agora vendo tudo pronto
a satisfação é imensa.”

Claudio Aun, artista do Morro da Conceição
“Já visitei a exposição três vezes: no dia da inauguração do dia 1º, e no
sábado e domingo para trazer amigos. Tem muita coisa para ver, o ideal
é visitar um andar por dia. As coleções obviamente são maravilhosas. O
mais interessante para mim é a integração com as pessoas que moram
na região e agora trabalham aqui. Também quero trabalhar aqui, dando
aula na Escola do Olhar. Espero que os artistas da região, assim como os
moradores, tenham essa oportunidade.”

Informações
Sobre visitas, horários e ingressos,
confira na página 8 desta edição

Mariana Aimée / portomaravilha.com.br

Clarice Tenório Barretto / portomaravilha.com.br

desenvolvimento

Exemplos do crescimento não faltam.
Exatamente em frente ao prédio de
Sônia, as Lojas Americanas abriram uma
filial em em dezembro de 2012, oferecendo diversos tipos de produtos. Na
mesma quadra, no outro lado da rua, já
é possível ver como ficará a nova sede
da Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de
Janeiro (Cdurp), empresa da prefeitura
responsável pela gestão da operação
urbana Porto Maravilha. A expectativa
é a de que até o meio do ano mais de
40 funcionários trabalhem no edifício.
Administradores da veterana boate The
Week, na área há seis anos, também
veem as mudanças com bons olhos e
iniciaram obras em prédio vizinho para
receber clientes em casarão restaurado.
Outra novidade na Sacadura Cabral é a
restauração a Igreja de São Francisco
da Prainha, fechada desde 2004 pela
Defesa Civil por problemas de conservação. Construída em 1656, a igreja é
tombada pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan)
como monumento artístico. O programa Porto Maravilha Cultural contratou
projeto executivo e, ainda no primeiro
semestre, licitará a obra de restauro.
Andréa Lopes, dona de um café que leva
seu nome, é agente atuante da reconquista do Porto. Desde 2009, é proprietária da loja A81. Hoje, à frente do café, conta que quando chegou à area o espaço

The Week reforma nova sede
estava vazio. “Aqui, havia um restaurante
abandonado. Comprei o ponto e resolvi
montar uma papelaria junto com uma lanchonete. Agora tenho apenas o café, mas
como é grande a concentração de escritórios pretendo voltar com a papelaria”.
Além de sua clientela cativa, o Andrea´s
recebe novos visitantes, principalmente
após a inauguração do Museu de Arte do
Rio, no dia 1º de março: “Nossa clientela
fiel começa a se misturar com novos rostos, e ainda vai melhorar”, prevê.

Novos e velhos empreendimentos aproveitam rua
reurbanizada e se preparam para receber público

O caminho da
Desde de junho de 2012, a Rua Sacadura
Cabral, próximo à Praça Mauá, tem nova
rede de infraestrutura, iluminação, pavimentação e calçada, em padrão que
será implantado em todas as ruas dos 5
milhões de metros quadrados do Porto
Maravilha. Mas as mudanças não ficam
apenas no espaço público. O comércio local aproveita as melhorias para se preparar para o novo perfil de visitantes: lojas
surgem, espaços antigos são reformados
e a área atrai cada vez mais gente.
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Sônia Maria Alves, há 12 anos moradora do edifício 117 da Sacadura
Cabral, comemora a chegada do comércio e a movimentação perto de
casa. “Foi uma grande metamorfose.
Ficava triste em ver lugar como este
tão abandonado e sujo. Quando cheguei, era muito mais difícil fazer compras, a opção era ir ao Centro”, lembra. “Daqui, vou a pé ao meu trabalho.
Tenho a opção de almoçar e descansar na minha própria casa”, explica.

Mariana Aimée / portomaravilha.com.br

Sacadura
Unidade de rede varejista foi inaugurada em dezembro

Homenagem

Mulheres do Porto
São elas que fazem da Região Portuária
um lugar ainda mais maravilhoso
Nely Felix
Moradora do Morro da Conceição, onde
nasceu e foi criada, Nely é a atual presidente do Conselho Comunitário de
Segurança Pública da Região Portuária.
O orgão é responsável por ouvir e discutir os anseios de melhoria da comunidade. No fórum, são tratados não só temas
de segurança, mas também demandas nas
áreas de cultura e educação.

Sônia Maria Menezes Pinto
Nascida em Salvador, Sônia vive no Rio
de Janeiro desde 1990. Nos sambas
da Pedra do Sal, monta sua barraca
e concretiza seu sonho de representar a cultura com a gastronomia.
Em 2012, participou do I Festival
Gastronômico Sabores do Porto com o
Acarajé do Circuito da Herança Africana.

Telma Cristina Cannabrava Rangel
Formada em Gestão em Saúde e
Administração Hospitalar, trabalha há
mais de 30 anos com Saúde Mental. Hoje,
Telma é gerente de Recursos Humanos e
Projetos Especiais do Centro Psiquiátrico
Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro (SES).

Maria Eugênia Duque Estrada
Empresária, formada em Desenho Industrial,
Maria Eugênia é hoje presidente do Polo
Região Portuária. Assumiu o cargo em
momento de transição entre o Polo da
Nova Rua Larga e o atual, maior e mais
preparado para a nova realidade da
revitalização.

Ana Maria de La Merced
Merced comprou uma casa com seu
marido, Petrúcio Guimarães, na Rua
Pedro Ernesto, Gamboa, em 1990.
Durante reforma em 1996, descobriu que morava em cima de um antigo cemitério de escravos. Mobilizada
pela importância da valorização da
história africana na área, criou com
o companheiro o Instituto dos Pretos
Novos, do qual é diretora-presidente.

Claudine Soares
Claudine está à frente do setor de
Responsabilidade Social da Concessionária
Porto Novo, contratada pela Prefeitura
do Rio para executar obras e prestar
serviços do Porto Maravilha. No dia a dia,
atua diretamente no diálogo com a população, no planejamento de programas
de educação ambiental, inclusão social,
capacitação e profissionalização.

Dodô da Portela
Moradora do Morro da Providência desde quatro anos de idade, Dona Dodô foi
a primeira porta-bandeira da Portela
em 1935. Sua estréia nos desfiles,
com apenas 14 anos, contribuiu para
que a escola conquistasse o primeiro
campeonato. Hoje, aos 93 anos, desfila
como destaque e ainda chama atenção
pela empolgação e samba no pé.

Rosiete Marinho
Presidente da Liga dos Blocos da Região
Portuária e vice-presidente do bloco
Coração das Meninas, nasceu e vive
no Morro da Providência, onde é líder
comunitária e referência para os moradores. Hoje, trabalha com produção de
eventos, mas já foi costureira e cozinheira.

Porto Maravilha
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Cultura

De exposições a shows,

curta a Região Portuária
Lugares que

1 Espaço de exposição 3 Cais do Valongo e
Cais da Imperatriz
Meu Porto Maravilha
O espaço, na esquina das avenidas Barão
de Tefé e Venezuela, apresenta a evolução das obras e serviços da operação
urbana Porto Maravilha e a história da
Região Portuária. Com entrada franca,
funciona das 10h às 20h, de terça-feira
a domingo. Para agendamento de visitas
para grupos (inclui caminhada até o Jardim
Suspenso do Valongo e a Casa da Guarda),
entre em contato pelo e-mail atendimento@meuportomaravilha.com.br.

2 Instituto Pretos Novos
Durante reforma em sua casa na Rua
Pedro Ernesto 36, casal encontrou cemitério de escravos sob o piso. Hoje, o local funciona como centro cultural para o
resgate da história da cultura africana e
oferece cursos e oficinas, além de uma biblioteca sobre a temática negra. Aberto de
terça a sexta-feira, das 13h às 18h. Para
visitar aos sábados, domingos e feriados, é
preciso agendar pelo telefone 2516-7089.
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Memorial aberto, parte do Circuito da
Celebração da Herança Africana, o Cais
do Valongo foi construído em 1811 e
recebeu mais de 500 mil africanos escravizados. Em 1843, foi remodelado
com requinte para receber a Princesa
das Duas Sicílias, Teresa Cristina Maria
de Bourbon, noiva do (então) futuro
Imperador D. Pedro II, e passou a se
chamar Cais da Imperatriz. Com as reformas urbanísticas da cidade no início
do século XX, foi aterrado em 1911. Um
século depois, em 2011, as obras de
reurbanização do Porto Maravilha permitiram o resgate do sítio arqueológico,
agora monumento preservado e aberto. O Cais fica na Av. Barão de Tefé, em
frente ao Galpão da Ação e Cidadania.

4 Pedra do Sal
Berço do samba carioca, a Pedra do Sal, ao
fim da Rua Argemiro Bulcão, ainda é ponto
de encontro de sambistas Tem este nome
porque o sal era descarregado na rocha

você não pode deixar de visitar

por africanos escravizados no século XVII.
Segundas e sexta-feiras, a partir das 19h,
centenas de pessoas frequentam as tradicionais rodas de samba.

5 Galpão Gamboa
Galpão Gamboa é o centro cultural de
Marco Nanine e seu sócio Fernando
Libonati. Na Rua da Gamboa 279, peças
de teatro, shows e cursos compõem a
programação. Para mais informações,
consulte www.galpaogamboa.com.br
ou ligue para 2516-5929.

6 Jardim Suspenso
do Valongo
No início do século XX, foram construídos
o Jardim Suspenso do Valongo, a Casa da
Guarda e o Mictório Público. Parte do plano de remodelação e embelezamento da
cidade pelo Prefeito Pereira Passos, o parque foi projetado pelo arquiteto-paisagista
Luis Rey e inaugurado em 1906. Depois de
anos de abandono, hoje está restaurado e
aberto à visitação pública na Ladeira do
Valongo, com acesso pela Rua Camerino.

7 Museu de Arte do Rio
O MAR pretende promover uma leitura
transversal da história da cidade, seu
tecido social, sua vida simbólica, conflitos,
contradições, desafios e expectativas
sociais. Inaugurado no dia 1º de março,
com quatro exposições temporárias,
o museu fica na Praça Mauá. Aberto
de terça a domingo, tem ingressos
a R$ 8,00 (inteira) e R$ 4,00 (meia
entrada). Às terças-feiras, a entrada é
gratuita. Moradores da Região Portuária
entram de graça todos os dias da
semana. Informações: 2203-1235. Para
agendamento de visitas escreva para
agendamento@museudeartedorio.org.br.

8 Feira de Artesanato
na Gamboa
Moradores e artesãos da Região
Portuária têm encontro marcado na
Praça da Harmonia sempre no segundo
sábado de cada mês, das 10h às 17h. A
praça, com um coreto no meio, tem cara
de cidade do interior e vale a visita.

