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Porto Maravilha

DESTAQUE

Conheça outros exemplos de revitalizações
em Regiões Portuárias

SOCIAL

Casa do Pequeno Jornaleiro atende 400 jovens

CULTURA

Escravos da Mauá é eleito o melhor bloco do Rio

Região Portuária do Rio de JaneirO
Descobertos tesouros arqueológicos na Av. Barão de Tefé
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EDITORIAL

Porto Maravilha, preservando a história, a
arquitetura e a cultura da Região Portuária
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instituto pereira passos
Coordenação

Alberto Silva, Rogério Riscado e Daniel Lima

redação e edição

O ano de
2011 começa a
toda vapor na
Região Portuária do Rio de Janeiro. As obras
da primeira fase
do projeto Porto Maravilha estão dentro do cronograma pré-estabelecido,
com os trabalhos de requalificação
urbana e de infraestrutura na região
da Praça Mauá.
Falo com orgulho do
progresso nas obras do
Museu da Amanhã (com
trabalhos de fundação da
área no Píer Mauá) e do
Museu de Arte do Rio
(com a restauração da fachada do Palacete Dom
João de 1912, há anos
abandonado). Os trabalhos

representam a construção de centros
culturais e espaços de lazer de grande
importância para a nossa cidade.
Valorizar o patrimônio local e integrar moradores são dois de nossos
principais desafios no processo de revitalização da Região Portuária. Reforçando essa linha de trabalho, importantes relíquias do Rio Antigo foram
reveladas recentemente. Durante as
escavações, nas obras de drenagem da
Av. Barão de Tefé, ruínas do Cais da

Notas

sambas inéditos. Vale conferir!

Imperatriz e do Valongo foram encontradas a pouco mais de um metro de
profundidade. Verdadeiro e valoroso
tesouro da nossa história, serão recuperados e farão parte de um memorial
a céu aberto.
Criamos também os programas
Porto Cidadão e Porto Cultural, que
buscam a valorização do patrimônio
material e imaterial da área e promovem o desenvolvimento de toda a comunidade. Por esses e vários outros
motivos, é com muita satisfação
que destaco as principais etapas
e ações deste grande projeto,
que a cada dia transforma em
realidade o sonho de toda a cidade em ver a Região Portuária
reintegrada ao Rio de Janeiro,
Cidade Maravilhosa.

Oficina da Palavra

Jornalista responsável

Anna Beatriz Vasconcellos |

Oficina da Palavra
FOTOS

Cezar Duarte, Rosane Naylor, Marina França e

Daniel Lima
Programação Visual

Ana Tereza Barrocas | Assessoria

de Disseminação de Informações | IPP
CDURP | Companhia de Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto do Rio de Janeiro
Rua Gago Coutinho, 52 | Laranjeiras | Rio de Janeiro | RJ
CEP 22221-070 | Tel 2976 6640 | cdurp@cdurp.com.br

www.portomaravilha.com.br
Siga-nos no twitter: @portomaravilha
O Porto Maravilha está no twitter desde maio. No perfil
@portomaravilha, você encontra notícias sobre o andamento das obras, boletins sobre interrupções de tráfego,
além de saber o que acontece na agenda cultural da região
portuária.

Eduardo Paes

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

A grande inovação ficou por con-

foi a socióloga-urbanista Maria da

ta dos shows, que incluíram Jorge

Silveira Lobo, que reuniu na pu-

Região Portuária resgata os bailes

Benjor, Eduardo Dussek, Latino e

blicação uma listagem com 122

Segunda é dia de samba na Pedra

de gala do carnaval carioca

Jorge Aragão. Os bailes contaram

entidades que zelam pelos direitos

do Sal

Com a revitalização da Região do

com a participação de baterias de

humanos nos bairros do Centro,

Considerada uma das melhores da

Porto, o carnaval de 2011 do Rio

escolas de samba, passistas, blocos

Saúde, Gamboa e Santo Cristo. O

cidade atualmente, a roda de samba

de Janeiro resgatou os tradicionais

de rua e grupos de samba. Além

documento, distribuído gratuita-

da Pedra do Sal acontece todas as

bailes de gala da cidade. Foram seis

das festas, o local também recebeu

mente, é resultado de uma pesquisa

segundas-feiras, aos pés do Morro

bailes oficiais que aconteceram nos

o Concurso Oficial de Fantasia da

acadêmica. “A ideia inicial era ape-

da Conceição, na Saúde. O evento é

armazéns da área portuária. Com

Cidade, comandado por Luís Car-

nas avaliar o grau de participação

democrático e reúne diferentes mú-

organização de Ricardo Amaral,

los Miele.

comunitária no projeto urbano para

sicos e compositores. A batucada

apoio da Riotur e patrocínio da cer-

começa às 18h e vai até às 22h. Mas

vejaria Devassa, os eventos foram

Lançado Guia do Cidadão do Porto

ro. Porém, depois, resolvi lançá-lo

não é só no primeiro dia da sema-

realizados de 3 a 8 de março. Entre

Os moradores da Região Portu-

para os moradores e trabalhadores.

na que o samba marca presença no

os bailes de sucesso, pode-se des-

ária acabam de ganhar o Guia do

É uma maneira de retribuir a aten-

local. Na quarta-feira também é dia

tacar o Baile de Gala da Cidade do

Cidadão do Porto do Rio de Janei-

ção recebida de todos no local”, ex-

de roda, mas dessa vez o foco são

Rio de Janeiro e o Baile Devassa.

ro. A responsável pelo lançamento

plicou Maria.
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a Região Portuária do Rio de Janei-

DESTAQUE

Revitalizações em Regiões Portuárias
Publicação traz experiências do Rio de Janeiro e
de mais seis cidades pelo
mundo
“Porto Maravilha Rio de Janeiro + 6 casos de sucesso de revitalização portuária” mostra como
importantes cidades do mundo
conseguiram revitalizar suas regiões portuárias. Organizado pela
estudiosa Verena Andreatta, expresidente do Instituto Municipal
Pereira Passos, editado pela Casa
da Palavra e lançado em parceria

com a Prefeitura do Rio, o livro
mostra como a revitalização pode colaborar com o
desenvolvimento econômico
das cidades.
O documento apresenta
casos de sucesso realizados
nas seguintes cidades: Baltimore (Inner Harbor, Estados
Unidos), Barcelona (Port Vell,
Espanha), Cidade do Cabo (Victória & Alfred Walterfort, África do Sul) Buenos Aires (Puerto Madero, Argentina), Roterdã
(Kop van Zuid, Holanda) e Hong
Kong (West Kowloon Reclamation). Segundo Verena, uma das
experiências de maior destaque é

a de Barcelona, onde a realização
das Olimpíadas de 1992 fez acelerar um programa iniciado em
1988. “Eles previam a reutilização
da área do porto para atividades
culturais e de lazer, mas foi preciso reintegrá-lo à cidade de Barcelona com uma série de intervenções físicas”, contou Verena em
entrevista concedida ao Jornal
Correio do Povo.
O livro está à venda na livraria do Instituto Pereira Passos
(Rua Gago Coutinho, 52, Laranjeiras) e nas livrarias da
Travessa, Leonardo da Vinci,
Arlequim e Folhas Secas.

Palestras e audiências do Porto no INT
Instituto Nacional de Tecnologia defende o debate
democrático e transparente com a sociedade
Há 90 anos, o Instituto Nacional
de Tecnologia (INT) está localizado
na Região Portuária da cidade, mais
precisamente na Av. Venezuela, 82.
Atualmente vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), o
INT tem como um de seus objetivos
centrais a aproximação com a sociedade, através da articulação de projetos. “Quando a Prefeitura criou o
Porto Maravilha, nossa configuração
se revelou bastante importante. O auditório acabou se tornando palco de
inúmeras reuniões e audiências públicas do órgão com a sociedade, pessoas que moram, trabalham e freqüentam a região. Defendemos o debate
democrático, transparente e vamos

mos encarando as adversidades de
forma positiva, afinal sabemos que
lá na frente vamos colher frutos”,
disse Andrea entusiasmada.
Quando o assunto é a credibilidade do projeto, Andrea é direta: “Já
vimos muitos projetos para a região,
mas esse é o primeiro que sai do papel e no qual podemos participar”.

INT traz desenvolvimento e tecnologia para a Região

sempre colaborar para promovê-lo”,
explicou Andrea Lessa, Coordenadora de Articulação e Representação
Institucional do Instituto.
Porém, a parceria entre a CDURP
- Porto Maravilha e o INT vai além
da disponibilização de espaços. Segundo Andrea, a iniciativa traz novamente vida ao lugar, além de de-

monstrar respeito pela história local.
“Após o projeto, vamos nos referir
à área como Porto Maravilha, uma
transição entre o descaso e a excelência”, enfatizou.
A equipe do Instituto sabe que
as obras trazem inconvenientes para
quem circula pelo local, mas vê o
problema como temporário. “Esta-

Instituto Nacional de Tecnologia
A atuação do Instituto Nacional
de Tecnologia reflete sua característica politécnica e sua orientação para a
eficiência e competitividade da indústria brasileira. As ações de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, tecnologia industrial e serviços tecnológicos
realizadas por esta unidade do Ministério da Ciência e Tecnologia são consolidadas através da interação com
diversos atores da sociedade: órgãos
do governo, entidades normativas,
pessoas físicas, empresas industriais
e de serviços, institutos de pesquisa e
universidades.
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CIDADE

Região Portuária do Rio de Janeiro é patr
Descoberta de tesouros
arqueológicos e programas
de valorização do patrimônio local e de integração da
comunidade exaltam importância da área para a cidade
O trabalho de revitalização da
Região Portuária vem promovendo
a valorização do patrimônio material e imaterial do local. Ações
urbanísticas, sociais, ambientais
e financeiras visam a melhoria da
qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental e socioeconômica
de um dos locais de maior riqueza
histórica para a cidade do Rio de
Janeiro.
Entre os destaques históricos,
arquitetônicos e culturais é importante ressaltar os segredos de
um Rio Antigo que as escavações
vêm revelando. No início do mês
de março, durante a realização das
obras de drenagem na Av. Barão
de Tefé, foi encontrado um tesouro

arqueológico a pouco mais de um
metro de profundidade, as ruínas
do Cais da Imperatriz e do Cais do
Valongo. Escondidas no local há
cerca de cem anos, as referências
históricas dos séculos XVIII e XIX
irão fazer parte de um memorial a
céu aberto, onde o público poderá
ver como era o antigo cais.
Como historicamente a região
é muito rica, Carlos Fernando Andrade, superintendente do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), solicitou ao
prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo
Paes, que as obras fossem acompanhadas por especialistas desde o
início, o que vem sendo feito através dos trabalhos da arqueóloga
Tânia Lima. Para Carlos Fernando,
o local com certeza ainda reserva
outras surpresas históricas e por
isso a importância do acompanhamento cuidadoso durante as obras.
“Ao longo dos antigos portos, havia vários trapiches. E sabemos
que, além do Cais da Imperatriz e
do Cais do Valongo, outros pequenos tesouros também foram aterrados naquela região”, afirmou o
superintendente.

Cais do Valongo e Cais da Imperatriz
Construído no fim do século XVIII, o Cais do Valongo foi utilizado para
o desembarque de milhares de escravos. Segundo historiadores, de 1790
a 1831, quando o tráfico de escravos passou a ser ilegal, desembarcaram
no Rio cerca de 700 mil africanos, a maioria no Cais do Valongo.
Já o Cais da Imperatriz, construído na década de 1840, sobre o
Cais do Valongo, foi resultado de
uma grande reforma para receber a
futura imperatriz Teresa Cristina,
que se casaria com Dom Pedro II.
O projeto é do renomado arquiteto
Cais do Valongo | Rugendas
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francês Grandjean de Montigny.

Ruínas do Cais da Imperatriz, na Av. Barão de Tefé

CIDADE

rimônio histórico, arquitetônico e cultural
Porto Maravilha,
Cidadania e Cultura
Por Alberto Silva*

A Operação Urbana Porto Maravilha tem por objetivo revitalizar a
região portuária do Rio de Janeiro e
reintegrá-la à cidade. Toda a infraestrutura urbana será reconstruída e
modernizada e, paralelamente, novos
edifícios, ambientalmente adequados,
serão construídos. Entretanto, uma cidade não é somente sua infraestrutura.
Os edifícios têm sua importância na
medida em que representam a memória de um lugar. A cidade é sobretudo
o espaço onde o modo de vida de seu
povo acontece. Onde as pessoas fazem
a sua história.
A região portuária é um lugar particular pela diversidade que abriga.
Seus bairros, ao mesmo tempo, têm
vida própria e são marcados pela dinâmica social, econômica e política do
Rio e do Brasil. Lugares que marcam
a história do nosso povo desde o início
da colonização até os dias de hoje. Ela
guarda exemplos marcantes da evolução econômica do Rio e do país, berço
de elementos símbolos de nossa cultura e palco de importantes lutas por
direitos sociais e liberdade.
Ao transformar a região portuária,
o Porto Maravilha traz os desafios de
modernizar a região e preservar sua

Vista aérea da Av. Barão de Tefé, Rua Camerino e Morro da Conceição

identidade; de construir edifícios novos que se integram ao seu rico patrimônio arquitetônico; de promover mudanças que beneficiem os moradores e
usuários da região.
Para dar conta destes desafios, a
Lei Complementar 101/2009, que criou
a Operação Urbana Porto Maravilha,
definiu que o Poder Público deve desenvolver ações que integrem e promovam o desenvolvimento social e econômico da população que hoje vive na
região. A mesma lei estabelece que o
patrimônio histórico, artístico e cultural, material e imaterial da região, deve
ser recuperado e valorizado.
Para atender a estes desafios, a
Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio

Linhas de ação do Programa Porto Cidadão
Apoio a programas de habitação de interesse social;
Formação profissional principalmente para população jovem;
Ações de requalificação profissional para moradores;
Absorção / integração da população ao mercado de trabalho;
Ações de empreendedorismo;
Educação para a cidadania, educação ambiental, educação para o trânsito;
Produção de conhecimento sobre o processo de transformação social da
região portuária;
Incentivo à inovação tecnológica para sustentabilidade, integração e
inclusão social.

(CDURP) ), responsável pelo Projeto
Porto Maravilha, criou os Programas
Porto Cidadão e Porto Cultural. Ambos têm a função de articular ações do
poder público e parcerias com o setor
privado para fomentar e apoiar iniciativas que promovam o desenvolvimento sócio-econômico da população que
hoje vive na região e a valorização do
seu patrimônio histórico. Com esta estratégia contribuiremos também para
o fortalecimento da Sociedade Civil
da região.
O Porto Maravilha vai gerar uma
nova dinâmica na região. Ao lado da
renovação da infraestrutura urbana e
do novo padrão de ocupação, temos o
desafio de preparar as pessoas para as
novas oportunidades de emprego e ne-

gócios que vão surgir. Inclusive aquelas relacionadas ao patrimônio cultural
e artístico que, sem dúvida, contribui
para aumentar a atratividade da região.
A implantação de um novo padrão de
serviços urbanos vai também demandar novos comportamentos. Este processo vai trazer muitas lições sobre
como promover uma renovação urbana includente do ponto de vista social,
econômico e cultural. Fomentar a reflexão sobre a construção do futuro da
região é também tarefa fundamental.
O ponto de partida é a identificação
das iniciativas existentes na região. Estamos também iniciando contatos com
instituições e empresas que atuam ou
têm interesse em atuar na área, através
de seus programas de responsabilidade
social. Até o segundo semestre de 2011
pretendemos definir ações a serem
apoiadas através dos dois programas.
O Porto Cidadão e o Porto Cultural são os elos que complementam a
Operação Urbana Porto Maravilha,
mostrando que é possível recuperar espaços urbanos degradados em benefício de sua população e da cidade como
um todo. É possível integrar o poder
público, o setor privado e as organizações sociais para construir uma cidade
que respeita a sua história e o meio ambiente e que é cada vez mais justa para
todos os seus cidadãos.
* Assessor Especial da Presidência da
CDURP.

Linhas de ação do Programa Porto Cultural
Recuperação e restauração material do patrimônio artístico e / ou arquitetônico;
Valorização do Patrimônio Cultural Imaterial;
Preservação, valorização da memória e das manifestações culturais;		
Exploração econômica do patrimônio material e imaterial, respeitados os
princípios de integridade e sustentabilidade do patrimônio, e inclusão e 		
desenvolvimento social;
Produção de conhecimento sobre a memória da região e inovação na sua
exploração sustentável;
Formação e pesquisa, incluindo a produção de publicações sobre o
patrimônio material e imaterial da região portuária.
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EDUCAÇÃO

EMERJ muda para Região Portuária

Nova sede da Região Portuária já conta com 600 alunos

A partir de 14 de março, a Escola de Magistratura do Estado do
Rio de Janeiro (EMERJ) começa
a atender em novo endereço. Depois de anos sediada no Palácio da
Justiça, a entidade segue para novo
prédio no Santo Cristo, na Região
Portuária da cidade. A transferência coloca em prática uma das
diretrizes da Operação Urbana
Porto Maravilha: a atração de ins-

tituições de ensino e cultura para
o local.
Com a mudança, o objetivo é
ampliar ainda mais os espaços
e serviços, garantindo um local
com melhores instalações e maior
oportunidade de crescimento.
“Acredito que nosso novo espaço
se tornará um grande centro de
convenções e possibilitará a congregação de grandes instituições

com atividades educacionais. A
ideia é ampliar os cursos, passar a
oferecer pós-graduação lato sensu e mestrado profissionalizante”,
adiantou Leila Mariano, diretora
geral da EMERJ.
Além de toda a estrutura para
funcionários e alunos, a nova sede
da escola conta ainda com um auditório de 480 lugares e um restaurante que comporta até 300 pesso-

as. “Estamos apostando muito na
nossa nova localização. Acreditamos que a área irá crescer e ficar
cada vez mais bonita por conta do
trabalho de revitalização”, comemorou Leila.
A Escola de Magistratura do
Estado do Rio de Janeiro reúne
hoje 600 alunos e a ideia é ampliar
esse número com as instalações no
novo endereço.

30º Encontro Nacional de Comércio Exterior
O mais tradicional e representativo evento do comércio exterior do Brasil
esse ano acontece no Armazém 2 do Pier Mauá. Agendado para os dias 18 e 19
de agosto, o Encontro Nacional de Comércio Exterior (ENAEX), realizado pela
Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), é um fórum que propicia o
diálogo entre os diferentes segmentos empresariais e as autoridades do governo, na busca por soluções para os problemas enfrentados pelos exportadores e
importadores brasileiros e pelos diversos agentes e operadores que atuam na
cadeia de negócios do comércio internacional. Em sua 30ª edição, o ENAEX
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terá como centro das discussões a competitividade da economia brasileira e a
busca pela apresentação de propostas concretas para a eliminação das barreiras
ao comércio externo do país, além do estudo de medidas para o seu crescimento
sustentável e o aumento do debate entre setores do governo e do empresariado.
O evento reunirá ainda uma Feira de Serviços de Comércio Exterior, assim
como espaços de convivência, alimentação e área para encontros de negócios e
entretenimento. A realização do encontro pela primeira vez na Região Portuária
é significativa, já que o porto é o local de comércio exterior por excelência.

SEGURANÇA

Conselho se reúne para discutir a Região
Encontros mensais buscam
melhores condições de
vida e de segurança
Com o objetivo de assessorar e
apoiar às gestões administrativas
das instituições policiais, o Conselho Comunitário de Segurança
(CCS) reúne, mensalmente, diversos segmentos da sociedade que
debatem sobre assuntos de interesse dos moradores, trabalhadores e
empresários da Região Portuária.
Os encontros contam com a
presença de representantes das

CDURP apresenta segunda fase do projeto

Polícias Civil e Militar, de instituições públicas e privadas e de
órgãos municipais, como a Subprefeitura do Centro, a Administração Regional Portuária e a
Companhia de Desenvolvimento

Urbano da Região do Porto do Rio
de Janeiro (CDURP), além de organizações da sociedade civil local.
O CCS busca, além do estabelecimento do diálogo entre gestores
de segurança pública estadual e a
sociedade civil, o desenvolvimento de pesquisas e projetos em prol
de melhores condições de vida e
de segurança para todos. O projeto
Porto Maravilha é assunto constante nas discussões. “Abordamos
temas de interesse local que são
identificados nas reuniões, entre
eles problemas da região, projetos para melhoria da comunidade,
críticas, sugestões e elogios. Ao

final, todos são encaminhados às
autoridades competentes na busca
por providências”, explicou Telma
Rangel, presidente do Conselho.
Vinculado ao Instituto de Segurança Pública, uma autarquia da
Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, o Conselho
Comunitário já abordou temas de
grande relevância, entre eles: “A
Polícia Militar e suas Metas”, “A
Lei Maria da Penha”, “O Conselho
Tutelar, seu Significado e sua Atuação”, “O Estatuto da Criança e do
Adolescente”, “Limpeza Urbana”,
“As obras do Porto Maravilha” e
“Atuação da Guarda Municipal”.

CULTURA

Conheça o Complexo Cultural da Marinha
Programa reúne diferentes
museus e atividades em
seu roteiro e recebe 120
mil visitantes por ano

Coordenado pela Diretoria do
Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM),
o Complexo Cultural da Marinha
conta com diferentes unidades
para visitação do público. Na Região Portuária do Rio de Janeiro, o
Complexo reúne museus, projetos
educacionais e uma biblioteca com
aproximadamente 63 mil volumes.

Saiba mais sobre o Complexo Cultural da Marinha:
Museus
• Ilha Fiscal: Cenário do evento
“O Último Baile do Império”, realizado em 9/11/1889, dias antes da
Proclamação da República.
• Espaço Cultural da Marinha:
Conheça o Submarino Riachuelo e
a Nau dos Descobrimentos, atracados ao cais no Espaço Cultural.
• Navio Museu-Bauru: Construído em Nova Jersey (EUA), foi lan-

çado ao mar em 15 de setembro de
1943.
• Museu Naval: Apresenta a exposição permanente “O Poder Naval
na Formação do Brasil”.
• Laurindo Pitta: Utilizado no
Passeio Marítimo, o rebocador
passa ao largo das Ilhas das Cobras, Fiscal, das Enxadas e Villegagnon e da cidade de Niterói.
O Complexo Cultural da Marinha conta ainda com outras atividades, como: Passeio Marítimo
e Projetos Escola e Conhecendo

e Brincando. Vale também uma
visita ao Arquivo da Marinha,
onde estão disponíveis mais de 30
milhões de registros que cobrem o
período do século XVIII aos dias
atuais, e à Biblioteca da Marinha, que reúne um acervo de 63
mil volumes e é especializada nas
áreas de História Geral do Brasil,
História Naval e Cartografia.
Um programa diferente que
promete entreter toda a família!
Mais informações:
www.mar.mil.br

Complexo Cultural da Marinha faz parte do patrimônio histórico da região
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Escravos: mais um carnaval de sucesso
Tradicionalmente conhecido como
um dos movimentos que preserva a
memória da Região Portuária do Rio
de Janeiro, o bloco Escravos da Mauá,
com seu grupo “Eu Canto o Samba”,
encerrou mais um carnaval carioca em
grande estilo.
Com 35 pernas de pau abrindo o
desfile de 2011, o samba “O que passou e o que virá” e 10 mil foliões dançando e cantando pelas ruas da Região
Portuária, o Escravos da Mauá mostrou mais uma vez a razão pela qual
é conhecido como o bloco que canta
as histórias e tradições da região. Um
desfile que rendeu ao grupo a grande
homenagem da primeira edição do
“Prêmio O Globo de Blocos”.
Hoje, somando 18 anos de folia, o
“Escravos” atrai gente de toda a cidade, mas faz questão de manter seu forte vínculo com o local onde foi criado,
o Largo São Francisco da Prainha.

Escravos da Mauá leva 10 mil foliões às ruas da Região Portuária

“A ideia era criar um movimento cultural que tivesse a cara da Praça Mauá
e decidimos fazer isso no Largo da
Prainha, já que lá tinha um painel com
grandes nomes da música, como Donga
e Pixinguinha. Foi assim que fizemos e
criamos nossa sede a céu aberto”, contou
Andrea Lessa, uma das fundadoras do
bloco. Segundo ela, o grupo começou
apenas com o desejo de reunir todos
para cantar, mas com o tempo o “Escravos” foi crescendo e tomando completamente as ruas da região. “Atualmente,
temos patrocinadores e fazemos parte
do Sebastiana, Associação Independente
dos Blocos de Carnaval de Rua do Rio.
Estamos com a nossa segunda geração
fazendo samba, cantando. Somos a cara
do Rio de Janeiro”, comemorou.
O Escravos da Mauá ensaia uma
sexta-feira por mês, sempre no Largo
da Prainha. Mais informações:
www.escravosdamaua.com.br

SOCIAL

Casa do Pequeno Jornaleiro atende jovens
Há 70 anos na Região
Portuária, entidade vê no
projeto de revitalização
uma oportunidade para
melhorar e ampliar o atendimento à população local
Fundada por Darcy Vargas e atualmente presidida por sua neta, a
professora Edith Vargas, a Casa do
Pequeno Jornaleiro (CPJ) inicialmente servia de abrigo aos meninos
que trabalhavam como distribuidores de jornal na cidade, por isso o
nome. Hoje, a CPJ atende, em dois
turnos (manhã e tarde), 400 jovens
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entre 12 e 18 anos, em sua maioria
do Morro da Providência, oferecendo reforço escolar e alimentar, além
de atividades esportivas.
Com a missão de oferecer oportunidades para que o jovem transforme sua realidade criando um projeto
para o futuro, como cidadão produtivo, responsável e consciente de seus
direitos e deveres na sociedade, a
Casa do Pequeno Jornaleiro está na
região desde a década de 40, quando o local exercia plenamente sua
função portuária com seus grandes
armazéns. Segundo Edith Vargas,
naquele período, foi criado um restaurante popular, chamado Casa do
Trabalhador, para os portuários e
trabalhadores. “Foi uma época em
que recebíamos meninos de todas as

áreas da cidade. Hoje, os jovens que
frequentam o projeto são dos arredores, o que acaba criando uma maior
integração”, contou Edith.
Para ela, o tempo e os serviços
prestados fazem da entidade uma referência no Região Portuária. “Estar
à frente da Fundação traz uma grande recompensa, fico satisfeita em
saber que contribuímos com nossos
semelhantes em comunidade”, comemorou.
No que diz respeito à chegada do
Porto Maravilha, Edith Vargas mostra bastante expectativa. “Esperamos
que a revitalização da área portuária
se torne efetivamente realidade, respeitando a história de sua ocupação.
No que diz respeito aos nossos projetos sociais, desejamos acompanhar

este movimento de progresso, interagindo com os responsáveis e as autoridades e, com isso, ampliando e melhorando o apoio à população local”.
Mais informações:
(21) 2516 5916 | www.fdv.org.br
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