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A nova engenharia da Cidade Maravilha

PREFEITTURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Região importantíssima da cidade e durante anos
abandonada
pelo
poder público, a
Zona Portuária começa a ganhar, enfim, o contorno estratégico que terá em
um futuro breve. As obras para construção do novo sistema viário estão a pleno vapor. O subterrâneo dos bairros da
Operação Urbana Porto Maravilha vive
silenciosa e grande revolução. São obras
que vão requalificar cultural e economicamente aquela área, com história que se
confunde à do Rio de Janeiro.
Hoje, quem caminha pela Avenida
Venezuela, por exemplo, pode ter uma
prévia do cenário definitivo que a via
terá nos próximos meses, desenhado com
charme que combina o novo à tradicional
arquitetura dos bairros históricos. Para
dar vida a mudanças tão profundas, estamos fazendo verdadeira revolução, transformando a Região do Porto em um grande canteiro de obras. Substituímos redes
de água, esgoto, drenagem e energia
elétrica e tocamos um inovador projeto
de telecomunicações em toda essa área.
O Rio será excelência na transmissão de
dados e voz. Em pouco tempo, morado-

res da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, assim como empresas instaladas na Região
Portuária, terão conexão de alta velocidade, comparável à das mais modernas
cidades do mundo.
A Operação Urbana Porto Maravilha
é uma forma planejada de (re)construir a
cidade. A prefeitura trabalha dia e noite
para diminuir os impactos das intervenções estruturais na vida do cidadão, seja
acelerando os trabalhos nas obras, deslocando agentes de trânsito para as áreas
com tráfego mais complicado ou informando sobre as alterações à imprensa e à
população. Toda grande mudança requer
equivalente esforço de todos os envolvidos. E temos contado com o apoio e com
a compreensão dos cariocas que querem
soluções definitivas e de longo prazo para
os problemas antigos que afligem a cidade há décadas.
O Porto Maravilha está devolvendo
ao Rio um tesouro histórico e ao mesmo
tempo com grande potencial habitacional, cultural e econômico que se transformará em exemplo de modernidade. Prova
disso são as intervenções que já preveem
a futura instalação do Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT), modelo de transporte que
lembra um bonde moderno. Sem igual
no Brasil, será construído para integrar

Região Portuária e Centro a toda a cidade
e aos diversos meios de transporte público, diminuindo a circulação de carros e
ônibus, consequentemente, melhorando
o trânsito naquela área. O VLT do Rio
ligará vários pontos e será incorporado
ao Bilhete Único. O usuário embarca na
porta de casa, trabalho ou onde escolheu
para se divertir e segue seu trajeto integrado ao metrô, trem, barca ou ônibus
convencional. Bom para o trânsito da cidade, ótimo para o meio ambiente e excelente para o cidadão.
O Rio de Janeiro precisa lançar o
olhar para o futuro. Com a requalificação, bairros do Porto Maravilha ganham
mais opções de transporte, entretenimento e trabalho, atraindo, com isso, novos
empreendimentos. Teremos maior circulação de pessoas, negócios e oportunidades. É sempre bom lembrar que tudo
isso está acontecendo sem dinheiro do
município, apenas com recursos privados
provenientes da venda dos Certificados
de Potencial Adicional de Construção
(Cepacs), na maior Parceria Público-

Notas

Novo reservatório de àgua
Terão início em março as obras para
a construção do reservatório de
água que abastecerá toda a Região
Portuária. O local adequado para
a instalação do depósito de 15 milhões de litros é o alto do Morro do
Pinto, no Parque Machado de Assis.
O reservatório prevê o atendimento
a toda a população que hoje vive na
área e enfrenta problemas frequentes de falta d’água e a projeção de
aumento demográfico que acompanhará a requalificação de 5 milhões
de metros quadrados (m²). Durante
o período de um ano da obra, o espaço de lazer que fica no local será
temporariamente transferido para
área próxima, logo abaixo, com en-

trada pela Rua Carlos Gomes. Após
a obra, a área de lazer e o Parque
Machado de Assis serão reconstruídos, com novos equipamentos comunitários e arborização.

Um dia de bons negócios e contatos
A Rodada de Negócios Porto
Maravilha, primeira ação da parceria entre Cdurp e o Sebrae foi adiada
para abril. O evento para desenvolver
as oportunidades de negócios entre
grandes, médias, pequenas e micro
empresas da Região Portuária será
no Centro Cultural da Light (Avenida
Marechal Floriano, 168). Além dos
acordos firmados no dia, em reuniões
marcadas anteriormente entre potenciais compradores e vendedores, os
participantes terão seus dados publicados em catálogo que se tornará
referência no comércio do território.
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Sistema viário amplia opções de tráfego
Após conclusão das obras,
novo conjunto de avenidas
e ruas eleva capacidade
de veículos por hora
de 7.600 para 10.500
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A requalificação da Região Portuária
do Rio não seria completa sem as
grandes mudanças no sistema viário
nessa área de convergência de veículos
de todos os bairros da cidade e municípios vizinhos. A solução prevê um
novo conjunto de ruas e avenidas, além
de reformular e ampliar as existentes.
Uma das mais importantes é a Via
Binário do Porto, já em construção,

que atravessa toda a região em paralelo à Avenida Rodrigues Alves, permitindo a distribuição entre os bairros, conectando as ruas ao Viaduto do
Gasômetro e à Linha Vermelha. A Via
Expressa (atual Avenida Rodrigues
Alves) vai ligar, sem saídas intermediárias, a Candelária às avenidas Rio
de Janeiro e Brasil.
Com três pistas de ida e três de
volta cada uma, as vias Binário e
Expressa ampliam em 50% a capacidade de circulação e garantem a
substituição do Elevado da Perimetral
que, além de contribuir para a degradação da região, já está saturado para
comportar o grande fluxo de carros.
Hoje, a Avenida Rodrigues Alves

e a Perimetral têm capacidade para
receber, juntas, 7.600 veículos por
hora – 4.000 na Perimetral e 3.600
na Rodrigues Alves. De acordo com
o Estudo de Tráfego, com a construção desse novo sistema, a partir de
2015, a capacidade subirá para 10.500
– com 6.000 veículos por hora na Via
Expressa e 4.500 veículos por hora na
Binário do Porto.
A nova proposta também altera profundamente o tipo de rua, integração
de modais e lógica do trânsito. “Três
novos túneis farão parte do sistema:
do Binário e da Saúde, na Via Binário
do Porto; e da Via Expressa, na nova
Rodrigues Alves”, descreve o presidente da Companhia de Desenvolvimento

Urbano da Região do Porto do Rio
de Janeiro (Cdurp), Jorge Arraes. “A
preocupação com o fluxo do trânsito
é uma constante. Mas nós estamos
trazendo ao Rio, especialmente para a
Região Portuária, uma concepção de
tráfego que também privilegia pedestres, bicicletas e zonas de convivência. Abriremos ruas com essa preocupação. Teremos uma via de pedestres
da Praça Mauá à altura do Armazém
5. Combinado ao Veículo Leve sobre
Trilhos (VLT), essa proposta ganha
ainda mais fôlego. No lugar do tráfego pesado na superfície, teremos mais
túneis e áreas arborizadas para que as
pessoas voltem a circular pelos bairros”, complementa.

boletins semanais com notícias sobra a Operação Urbana Porto
Maravilha, além de acompanhar a agenda cultural da Região
Portuária.

Privada do País.

Eduardo Paes
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

Empregos para moradores
O Balcão de Empregos Porto
Maravilha, parceria entre o programa Porto Maravilha Cidadão e a
Secretaria Municipal de Trabalho e
Emprego (SMTE), cadastrou no dia
9 de fevereiro, na Vila Olímpica da
Gamboa, 94 moradores. Desses, 55
já saíram do local com entrevista de
emprego marcada para trabalho na
Região Portuária e 10 foram encaminhadas para vagas em outras áreas da cidade. O projeto capta vagas

e encaminha os cadastrados com o
perfil para entrevistas. Para a ação, a
Concessionária Porto Novo, responsável por obras e serviços do Porto
Maravilha, disponibilizou mais de
130 vagas para cargos como pedreiro,
carpinteiro, armador e mecânico.
Aprovados no primeiro concurso
tomam posse na Cdurp
A Cdurp, empresa criada pela prefeitura para gerir a Operação Urbana
Porto Maravilha, receberá em março
oito novos funcionários classificados
pelo concurso público de janeiro de
2012. A equipe ganhará três engenheiros, dois arquitetos, um agente
de administração, um advogado e um
cadista.

VIA BINÁRIO DO PORTO

VIA EXPRESSA

VIA DE PEDESTRES

O Túnel da Saúde atravessa 70 metros do
Morro da Saúde, enquanto o Túnel do Binário,
com 1.100 metros, começa na Rua Primeiro de
Março, passa por baixo do Morro de São Bento e
emerge próximo à Avenida Barão de Tefé, quando assume o traçado da antiga Via Trilhos. Ao
todo, esse conjunto de ruas que ficará pronto em
2013 terá 3,5 Km.

O Túnel da Via Expressa será maior, com 1.540
metros, enquanto a Via terá aproximadamente 4
Km de extensão. Ele parte das proximidades da
Avenida Presidente Vargas e volta à superfície
na altura do Armazém 6 do Cais do Porto. A Via
Expressa continua sobre o traçado da Avenida
Rodrigues Alves. O papel de distribuição do
trânsito local será do Binário do Porto.

Na superfície, sobre o Túnel da Via Expressa,
a área que vai da Praça Mauá ao Armazém 5 hoje a Avenida Rodrigues Alves - será uma via
de pedestres arborizada. O projeto cria outros
espaços para pedestres. O Museu do Amanhã e
o Museu de Arte do Rio (MAR), no Pier e Praça
Mauá, trarão novo charme àquela região, privilegiando circulação e áreas de convivência.
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mobilidade

Rápido
e ecológico

Tecnologia será
usada pela primeira
vez no mundo
No Brasil, não há nada parecido com o
futuro VLT do Rio. Mesmo no mundo,
o modelo é inédito. Os trens não têm
fios em rede aérea e são alimentados
por duas fontes de energia. Haverá um
terceiro trilho energizado em alguns
trechos e nas paradas. A cada frenagem
também há geração de energia, que será
armazenada por um equipamento chamado de supercapacitor. Essas tecnologias já são utilizadas no mundo, mas
em separado. “O que ainda não existe
é a combinação desses dois sistemas. O
conjunto fica bem mais econômico e seguro”, explica o diretor Luiz Lobo.
Outra vantagem dos veículos leves é
a inserção no sistema viário sem exigência de grandes desapropriações, já que
eles se utilizam, preferencialmente, de
vias secundárias ou exclusivas de pedestres. O projeto contempla acessibilidade aos portadores de deficiência física
em todos os vagões e exige a instalação
de ar-condicionado. O preço da tarifa
ainda não foi definido, mas é certo que
o sistema fará parte do Bilhete Único.

Veículo Leve sobre Trilhos vai
interligar a Região Portuária a
estações de metrô, trens, ônibus,
barcas, rodoviária e aeroporto
O aumento populacional levou às
ruas grande quantidade de carros,
ônibus e táxis, gerando caos em
horários de pico, o que faz do sistema de transporte público uma das
maiores preocupações na maioria
dos países. O projeto de requalificação da Região Portuária vai
implantar o Veículo Leve Sobre
Trilhos (VLT), que traz para o Rio
o conceito de transporte público
integrado, com conexão entre as
estações de metrô, trens, barcas,
BRTs, redes de ônibus convencionais e aeroporto.
A integração com outros meios
de transporte vai melhorar o trânsito da região central da cidade,
em planejamento voltado à redução
da circulação de ônibus na área.
“Restarão VLT, bicicletas, carro
ou o percurso a pé. A circulação
de ônibus e carros diminuirá gradativamente. Nossa ideia é criar
um sistema sem o trânsito caótico
de hoje e ambientalmente melhor.
Essas são as vantagens: mais rapidez, menos custo e redução da
poluição do ambiente, tanto sonora
como do ar”, afirma Luiz Carlos de
Souza Lobo, diretor de Operações
da Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio
do Rio de Janeiro (Cdurp).
O sistema terá 42 estações, seis
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linhas e 26 km em vias. A distância média entre as estações é de 400
metros. Cada vagão comporta até
450 passageiros, e o tempo máximo
de espera entre um trem e outro vai
variar de 5 a 15 minutos, de acordo
com a linha. “Pensamos na demanda
futura. Além das pessoas que hoje
usam outros tipos de transporte coletivo, andam de carro e passarão a
se locomover de VLT, prevemos o
adensamento da Região Portuária,
com a instalação de novos empreendimentos comerciais e residenciais.
Em 2030, a previsão é de que vivam
aqui mais de 120 mil pessoas. Hoje,
são 28 mil”, projeta Lobo.
Neste ano, as ruas da Região
Portuária começam a ser preparadas
para receber o “bonde moderno”. A
primeira etapa de instalação do novo
transporte será concluída em 2014,
para a Copa do Mundo, com duas
linhas em funcionamento. As outras quatro entram em operação até
2016, para o movimento dos Jogos
Olímpicos. “O VLT vai passar por
regiões que hoje não dispõem nem
de ônibus. O projeto interliga todos
os modais de transporte da região:
rodoviária, barcas, aeroporto, estações de metrô, a Central do Brasil, o
teleférico da Providência e o trem de
alta velocidade [trem bala]”, explica
Jorge Arraes, presidente da Cdurp.

Malha tem 6 linhas, 26km e 42 estações. Vagões com ar-condicionado comportam 450 passageiros e são acessíveis a deficientes físicos

LINHA 1
Rodoviária ••
Cordeiro de Graça
Pereira Reis
Santo Cristo
Cidade do Samba 1 ••
Silvino Montenegro ••
Rodrigues Alves ••
Praça Mauá ••
São Bento
Candelária •
Buenos Aires •
Sete de Setembro •
Rio Branco •
Almirante Barroso •
Cinelândia •
Antônio Carlos•
Barão Tefé ••
Antônio Laje ••
Harmonia ••
Pedro Ernesto ••
Cidade do Samba 2••
Praça Santo Cristo
Equador

LINHA 2
Central •••
América •
Vila Olímpica •
Santo Cristo ••
Cidade do Samba 1 ••
Silvino Montenegro••
Rodrigues Alves ••
Praça Mauá ••
Barão de Tefé ••
Antônio Laje ••
Harmonia ••
Pedro Ernesto ••
Cidade do Samba 2 ••

LINHA 3
Central •••
Duque de Caxias •
Saara
Constituição
Praça da República
Praça Tiradentes
Carioca
Carmo
Barcas
Santos Dumont

LINHA 4
Central •••
Duque de Caxias •
Itamaraty
Camerino
Santa Rita
Candelária •
Buenos Aires •
Sete de Setembro •
Rio Branco •
Almirante Barroso •
Cinelândia •
Antônio Carlos •

LINHA 5
Rodoviária •
Vila de Mídia •
Barão de Mauá •
São Diogo •
Nabuco de Freitas•
América ••
Central •••

LINHA 6
Rodoviária ••
Vila de Mídia •
Barão de Mauá •
São Diogo •
Nabuco de Freitas •
América ••
Vila Olímpica •
Santo Cristo ••
Cidade do Samba 1 ••
Silvino Montenegro ••
Rodrigues Alves ••
Praça Mauá ••
Barão de Tefé ••
Antônio Laje ••
Harmonia ••
Pedro Ernesto ••
Cidade do Samba 2 ••
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Telecomunicações em alta velocidade

transformação

Clarice Barretto

Moradores e
empresas terão
acesso a serviços
de internet, telefone
e TV de qualidade.
Novo sistema vai
inaugurar a melhor
conexão da América
Latina
A reorganização do subsolo da
Região Portuária prepara a área
para receber a melhor rede de telecomunicações do País e da América
Latina. Com a conclusão das obras
de infraestrutura e urbanismo nas
vias públicas, a qualidade dos serviços prestados na Região Portuária
será visível na melhoria da limpeza
urbana, no trânsito e na conservação
de praças e jardins. Mas, além das
mudanças nas redes de drenagem,
esgoto e água, as obras preveem a
instalação de dutos para a passagem
dos cabos de fibra ótica e transmissão de sinais de telecomunicações
para a porta de cada morador e empresa da área do Porto Maravilha.
O novo modelo de prestação de
serviços de telefonia fixa e móvel,
internet banda larga e conteúdo
multimídia alçará o Rio de Janeiro
à vanguarda mundial das telecomunicações. Para se ter ideia da qualidade da nova conexão, os usuários
terão acesso a uma banda de dados
de, no mínimo, 1 Gigabyte (GB).
Em até 10 anos, espera-se chegar a
10 GB. Atualmente, no País, a maior
velocidade disponível é de até 100
Megabytes (MB) – somente a alguns
usuários, geralmente, empresas. “O
que nós vamos implantar aqui é
algo totalmente inovador no Brasil”,
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Toda a rede elétrica e de telecomunicações será subterrânea. Casarões não terão mais as fachadas escondidas por emaranhado de fios

define o diretor de Operações da
Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio
de Janeiro (Cdurp), Luiz Carlos de
Souza Lobo.
Hoje, os bairros da Saúde,
Gamboa, Santo Cristo e morros da
Providência, Pinto e Conceição não
têm acesso à internet banda larga
de qualidade e nem à TV a cabo.
Fernando Tige, da empresa Tige
Conexão Criativa, na Rua Santo
Cristo, tem problemas para acessar a internet e será beneficiado
pelo novo sistema. “Nessa região,
a única operadora que me atende
fornece velocidade máxima de 300
Kilobytes (KB). Não chega cabo
(para banda larga). Estou encrencado, porque meu trabalho depende
e utiliza a mídia digital”, explicou,
ansioso por detalhes sobre o que
será oferecido em breve.

As obras do Porto Maravilha são
organizadas por setor. Na rua da
empresa de Fernando, a previsão é a
de que a partir de 2013 a concessionária que administrará a nova rede
de fibra ótica ofereça infraestrutura
de elevada qualidade para as operadoras e, consequentemente, usuários finais.“A concessionária será
responsável pelas galerias subterrâneas e distribuição da fibra ótica
pelo território. Também garantirá a
permanente qualidade das conexões
e de toda a engenharia das galerias.
A concorrência entre as empresas
será maior, os serviços serão necessariamente de alta qualidade e espera-se redução dos preços cobrados
ao usuário final”, aposta Lobo.
Sistema será 100% subterrâneo
A conversão da rede de telecomunicações em sistema 100% subter-

râneo dará a todas as opradoras
e prestadores de serviços licenciados pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) o mesmo nível de abrangência, qualidade e preço. Sem o velho sistema de
fios emaranhados em rede aérea,
saem também de cena os problemas com interferências causados
por intempéries, obras e até acidentes de trânsito.
As galerias que já começaram
a ser instaladas terão de quatro a
oito dutos, suficientes para a demanda atual e futura de usuários
– lembrando que a população deverá subir de 28 mil para 100 mil
moradores dentro de oito anos. O
investimento na instalação da rede
física será obrigação da concessionária que assumir a gestão. Em
contrapartida, a concessionária arcará com outorga à prefeitura.
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Harmonia Enlouquece cai na estrada outra vez
Grupo lança terceiro
CD e surpreende com
suingue musical que
nasceu de projeto
experimental do
Centro Psiquiátrico
do Rio de Janeiro
A banda Harmonia Enlouquece lançou “Mudânica Superativa”, seu
terceiro CD. Com trajetória de 11
anos de estrada, o grupo que nasceu no Centro Psiquiátrico do Rio de
Janeiro (CPRJ), na Gamboa, apresentou-se em grande estilo na noite do dia 10 de fevereiro no Museu
Villa Lobos, em Botafogo. Mais de
67 pessoas já passaram pela banda,
hoje com 11 participantes. Depois da
estreia do primeiro disco, “Harmonia
Enlouquece”, veio “Pra distrair a
lembrança do irritado” e, agora,
“Mudânica Superativa” aborda temas universais e mergulha na expe-

rimentação musical, com repertório
que mescla MPB, rock, jazz, samba
e outros ritmos.
“Estamos nessa caminhada desde o início, lá em 2001, trabalhando para reduzir a estigmatização
dos pacientes. Graças ao Harmonia
Enlouquece, o tratamento vem se
tornando uma coisa menos dolorosa
e mais prazerosa.
Minha inspiração para as letras
vem dos problemas do País, da minha
inquietação diante do mundo. A cultura e a arte ajudam a salvar as pessoas da loucura”, descreve Hamilton
Assunção, paciente do CPRJ e integrante do grupo.
A formação da banda é um espetáculo à parte: especialistas da equipe
se juntam aos pacientes. Dentre eles,
figuram o coordenador do projeto, o
psicólogo e musicoterapeuta Sidnei
Martins Dantas, e o diretor do centro psiquiátrico, Francisco Sayão. “É
uma alegria enorme fazer parte deste
grupo. Ficamos surpresos com a lon-

gevidade da banda e com o número
de pessoas que já passaram por ela.
Vamos fazer 11 anos, um tempo bastante considerável e bem representado no novo álbum”, diz Sayão, violonista do grupo.
Banda participou de novela
A partir do projeto de musicoterapia “Convivendo com a música”, o
Harmonia Enlouquece surgiu em
2001, no CPRJ. A intenção era oferecer um espaço de atividades musicais
para pacientes, voluntários e médicos. O modelo foi adotado para dar
suporte ao tratamento, com ênfase na
liberdade de expressão, criatividade
e comunicação. De lá para cá, o grupo já cantou com diversos músicos,
como Luiz Melodia, e até se apresentou fora do País, na Argentina.
Em 2009, a banda fez diversas participações na novela Caminho das
Índias, da Rede Globo, ampliando o
conhecimento sobre a doença mental
e possibilidades de tratamento. Na

trama, o ator Bruno Gagliasso interpretava Tarso, jovem esquizofrênico
que entra para o grupo e começa a
tocar bateria, o que abriu o caminho
para a recuperação. Segundo o ator, a
imersão no trabalho do grupo contribuiu muito para a concepção do personagem. “Aprendi muito com eles e
hoje sou fã do Harmonia Enlouquece.
Foi uma experiência única, capaz de
mostrar que somos todos iguais em
potencial, esquizofrênicos ou não”,
relembra Gagliasso.
Os ensaios, abertos a todos os interessados, são às segundas e sextas-feiras, em dois horários, das 10h às
12h e das 17h às 19h. “No Harmonia,
temos duas regras: a primeira é o desejo de participar e de estar conosco; a segunda é estar em tratamento
e não abandoná-lo no meio”, pontua
Sayão. O CD está à venda por R$ 20
no site oficial do grupo (www.harmoniaenlouquece.com.br), no Bazarte
do CPRJ e na loja Toca do Vinicius,
em Ipanema.
Divulgação

Banda Harmonia Enlouquece, formada por funcionários e pacientes do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro há 11 anos, lançou seu terceiro CD, “Mudânica Superativa”
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