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A inauguração do Teleférico da Providência fa-
cilita o acesso dos 5 mil moradores do morro 
à Gamboa e à Central do Brasil. Desde julho, é 
possível atravessar os 721 metros entre as três 
estações em cinco minutos. Mas tão importantes 
quanto o conforto e acesso rápido aos principais 
meios de transporte são os novos serviços pú-
blicos municipais oferecidos à população, com a 
abertura de Clínica da Família, Casa Rio Digital e 
Academia da Terceira Idade nas instalações do 
equipamento.

Em respeito e homenagem a antigo morador 
conhecido por atuar fortemente na área social, 
a Clínica da Família na estação Gamboa ganhou 
o nome de Nélio de Oliveira. A unidade tem 
capacidade para atender 10.350 pessoas da 
Providência e entorno. A mais moderna Casa Rio 
Digital dentre as 33 da cidade oferece cursos 
gratuitos de Alfabetização Digital e formação 
em Tecnologia da Informação. No alto do morro, 
a Praça Américo Brum proporciona um saudável 
encontro de gerações com academia para idosos 
e parque infantil.

Na Região Portuária, novidade e tradição cami-
nham juntas. Em julho, Mães de Santo promo-
veram a terceira edição da Lavagem do Cais do 
Valongo, em memória aos ancestrais trazidos ao 
Brasil como escravos da África por 200 anos. A 
festa junina da Praça da Harmonia reuniu cente-
nas de cariocas de diversos bairros do Rio. São 
eventos que traduzem a alma dessa área espe-
cial da cidade.

Por falar em integração, a população vem colabo-
rando, mudando hábitos e deixando o carro em 
casa em meio a tantas obras e transformações 
viárias. A opção por transporte público, bicicleta 
e carona solidária ajuda na circulação. As obras 
do Porto Maravilha vão ampliar a capacidade de 
circulação de veículos, e esse carioca de novos 
hábitos torna-se protagonista na revolução que 
a Prefeitura do Rio vem promovendo na mobili-
dade urbana. 

Eduardo Paes
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
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Editorial

Biblioteca Nacional aberta ao público do Porto
Poucos sabem, mas a Biblioteca Nacional tem prédio de 4 andares na Avenida Rodrigues Alves nº 509, Gamboa. 
Entre a Via Binário do Porto e o futuro passeio público que ligará Praça XV ao Armazém 8 do Cais do Porto, 
o imóvel passará por reforma para integrá-lo ao novo cenário. A Companhia de Desenvolvimento Urbano da 
Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), responsável pelo Porto Maravilha, o Instituto de Arquitetos do Brasil 
(IAB-RJ) e a Fundação Biblioteca Nacional organizam concurso para selecionar projetos para o prédio. As ideias 
deverão contemplar auditório com 500 lugares, duas salas de exposição, salas de leitura e de estar com área 
de convivência, café, restaurante e livraria. Para o trabalho no local, será construído estúdio de reprodução de 
imagens com área para equipamentos de digitalização, fotografia e filmagem, sala de consulta à biblioteca de 
periódicos e obras gerais, 20 cabines individuais para pesquisadores, centro de processamento técnico, acervo 
de periódicos e de obras gerais. O edital será lançado em setembro, e os três vencedores ganharão R$ 85 mil, 
R$ 35 mil e R$ 20 mil. 

Aprender a construir
Interessados em formação na área de Construção Civil podem se inscrever para cursos gratuitos em Textura 
de Paredes e Madeira e Carpintaria de Fôrmas e Pintura com aulas práticas no Mercado Popular Leonel Brizola 
(Rua Bento Ribeiro, s/n, atrás da Central do Brasil). Oferecidas pelo Centro Nacional de Estudos e Projetos (Cnep) 
e parte do Programa Porto Maravilha Cidadão, as aulas têm 100 e 180 horas respectivamente. Candidatos 
devem se inscrever até o dia 14 de setembro para as aulas que vão do dia 15 de setembro a 26 de novembro. 
Informações na sede do Cnep à Avenida Presidente Vargas 502 / 10º andar, pelo telefone 3553-5462 ou email 
alexandre.cnep@gmail.com.

Quilombo da Pedra do Sal é reconhecido como Área de Especial Interesse Cultural
O Quilombo da Pedra do Sal ganha reconhecimento ao ser declarado Área de Especial Interesse Cultural (AEIC). O 
prefeito Eduardo Paes sancionou a Lei Nº 1091/2011 que reconhece a importância da cultura negra e sua influ-
ência na Região Portuária, antiga reivindicação da Associação da Comunidade Remanescente do Quilombo Pedra 
do Sal. A área fica entre o Largo de São Francisco da Prainha e o Largo João da Baiana. A AEIC já era reconhecida 
desde 2005 pela Fundação Palmares, do Governo Federal, como patrimônio Afro-Brasileiro e agora ganha o 
título legitimado pelo município. Descendentes de escravos do Rio de Janeiro têm sua memória resgatada 126 
anos após a abolição da escravidão.

Lei nº 1091/2011 reconhece Quilombo da Pedra do Sal e valoriza a cultura Afro-Brasileira 126 anos após a abolição da escravidão
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Do Rock à Arte Contemporânea
Proprietários ganham incentivo financeiro para reformar seus imóveis

Galeria de Arte Metara
Rua Sacadura Cabral, 264 
R$ 337.314,29

Café Teatro Gamboa
Rua da União, 18
R$ 309.163,50

Consultório 
Rua Sacadura Cabral, 203 
R$ 399.311,89

Loja e residência
Rua Sacadura Cabral, 199 
R$ 393.606,25

Bodega do Sal
Rua Argemiro Bulcão, 33
R$ 398.518,97

Projeto Goma
(Coletivo de empresas)
Rua Senador Pompeu, 82
R$ 399.660,00Bar e residência

Rua Barão de São Félix, 25
R$ 363.146,13

Rock N’ Hostel
Rua Senador Pompeu, 122 
R$ 400.000,00

Oito projetos de restauro na Região Portuária receberão mais de R$ 3 milhões - até R$ 400 mil cada - da Prefeitura do Rio 
para investir em recuperação de imóveis privados. Pela proposta, a área ganha novos pontos de comércio, galeria de arte, 
albergues, residências e centros culturais. A iniciativa é do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), com apoio da 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), para estimular proprietários de casarões 
tombados e preservados a acompanhar o processo de revitalização. Vencedores do edital apresentaram propostas diversificadas, 
contempladas pelo Porto Maravilha Cultural no Programa de Apoio à Conservação do Patrimônio Cultural dos bairros da Saúde, 
Gamboa e Santo Cristo (Pro-Apac Sagas) .

O Rock N’ Hostel ocupará espa-
ço hoje fechado na Rua Senador 
Pompeu. Há pouco mais de 
dois anos, Guilherme Borrel fechou a gráfica 
que deixou de ser um bom negócio após 21 
anos de impressões. Baterista, resolveu abrir 
um albergue temático. A música, claro, guia-
rá a decoração. “Minha ideia é criar um point 
na Região Portuária para músicos e amantes 
do som se reunir, trocar ideias e curtir shows 
mesmo sem se hospedar no albergue”, projeta. 

Após o lançamento do edital, Borrel convidou os arquitetos 
Matias Baumann e Ricardo Vergara para tocar o projeto. Para 
Baumann, restaurar o imóvel significa participar da revitalização 
da área: “É a preservação do espaço urbano da região. A prefeitu-
ra está fazendo um ótimo trabalho ao incentivar os proprietários a 
acompanhar o Porto Maravilha”.

Há 26 anos no Rio, a Galeria de Arte Metara, com unidades em 
Ipanema e Centro, escolheu a Rua Sacadura Cabral para abrir a ter-
ceira casa na cidade. Desde que comprou o imóvel em 2008, a ar-
tista plástica Susi Cantarino o mantém fechado. A ideia de levar a 
Metara para a o Porto Maravilha surgiu com o avanço das obras e a 
promessa de progressos na infraestrutura. “Acho (o projeto) exce-
lente. Temos exemplos de belos portos pelo mundo, como Belém, 
Buenos Aires e Tel Aviv. Todos funcionam muito bem e são, pelo 
menos, polos  de atrações culturais e gastronômicas. Já era hora de 
o Rio de Janeiro ter o seu”, justifica Cantarino.

Elaine Fachetti, arquiteta responsável pelo projeto, explica que a ga-
leria terá salas de exposição e acervo, espaço de palestras e área ad-
ministrativa: “Toda a fachada será recuperada. Faremos uma refor-
ma estrutural e de instalações que prevê a manutenção do primeiro 
pavimento com acréscimo de mezanino e recuperação de área ex-
terna no fundo do imóvel para melhoria da ventilação e iluminação”.

Gráfica desativada na 
Rua Senador Pompel dará 
espaço ao Rock N´ Hostel 



Teleférico da 
                             Providência no ar

M
oradores e visitantes que participaram da inauguração do 
Teleférico da Providência não se cansavam de elogiar a vista 
de 360 graus proporcionada pela viagem de aproximada-
mente 5 minutos. Mas a praticidade que o novo equipamen-

to público traz à população foi o que mais chamou a atenção. “Estou ado-
rando. Moro na Praça Américo Brum, em frente à estação. Vai facilitar 
muito para levar minha filha ao colégio diariamente. Antes, fazia o trajeto 
a pé em 20 minutos”, comemora Monique Elba Pereira da Cruz ao desem-
barcar na Gamboa com a pequena Milena a caminho da Escola Municipal 
Antônio Raposo Tavares, na Rua do Propósito. 

Inaugurado no dia 2 de julho, o teleférico liga a Praça Américo Brum, no 
alto do morro, à Central do Brasil e à Gamboa. A viagem gratuita per-
corre os 721 metros e atenderá aos quase 5 mil moradores da comu-
nidade. Também foram entregues à população a Clínica da Família Nélio 
de Oliveira e a Casa Rio Digital na Estação Gamboa e uma Academia da 
Terceira Idade em frente à Estação Américo Brum.

Mesmo quem não mora no Morro da Providência aprova a nova forma 
de deslocamento na Região Portuária. Moradora da Gamboa, Maria de 
Lourdes Nogueira pretende utilizar a nova Clínica da Família. “Frequento 
uma no Santo Cristo, mas essa fica mais próxima de casa. Para a Central 
do Brasil, eu costumava pegar um ônibus que dava um “voltão” pela 
Avenida Presidente Vargas. Agora será moleza resolver isso em 5 mi-
nutos”, resume.

Obra da Secretaria Municipal de Habitação por meio do Programa 
Morar Carioca de urbanização de favelas, o teleférico foi construí-
do para atender aos moradores da mais antiga comunidade do Rio 
em um dos morros mais íngremes da cidade. Estações e gôndolas 
foram adaptadas para portadores de necessidades especiais. São 16 
cabines que comportam 8 passageiros sentados e dois em pé, com 
capacidade para transportar mil pessoas por hora em cada sentido. 
“O que mais chama a minha atenção como gestor deste equipamento 
público é ver a felicidade dos moradores que poderão ir ao trabalho, 
levar filhos ao colégio ou passear pela cidade com mais praticidade 
e rapidez. Hoje pudemos sentir o que teremos daqui pra frente. Foi 
maravilhoso perceber o alívio de Monique e da filha por não precisa-
rem mais descer todos os dias a pé. Na primeira viagem, não escon-
diam o  orgulho mostrando sua casa e a creche de Milena”, define 
Alberto Silva, presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano 
da Região do Porto do Rio de Janeiro, gestora da operação urbana 
Porto Maravilha e do teleférico.

Nos dois primeiros meses, o Teleférico da Providência funciona em 
horários e condições especiais de testes e treinamento de pessoal. 
Quando estiver em pleno funcionamento, o sistema vai operar das 
6h às 21h de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h aos sábados e das 
9h às 18h nos domingos e feriados.

Viagem gratuita percorre 721 metros e atenderá 5 

mil moradores da comunidade no acesso à Central do 

Brasil e à Gamboa
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Mais Saúde para 10.350 moradores

     
A Providência ganhou a 72ª Clínica da 
Família na cidade. Instalada na Estação 
Gamboa do teleférico, garante aten-
dimento a 10.350 moradores das co-
munidades do morro e entorno, com 

direito a consultas médicas, exames, vacinação e re-
médios gratuitos. Parte do programa Saúde da Família, 
a clínica terá agentes recrutados na própria comuni-
dade que percorrem a área, cadastram a população e 
ficam responsáveis por grupos de famílias para acom-
panhamento clínico detalhado. Com a inauguração da 
unidade, a cobertura da Saúde da Família no Morro da 
Providência chega a 100%. Funcionamento de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 20h. 

Moradores participam da inauguração

As gôndolas do teleférico estampam 
desenhos de alunos do 5º ano da Escola 
Municipal Francisco Benjamin Galloti, 
em sua maioria moradores do Morro 
da Providência que participaram de ofi-

cina de desenhos em junho. As 67 ilustrações deram 
origem à exposição “A Região Portuária que eu gosto”, 
que pode ser visitada nas três estações. 

Tecnologia e qualificação ao alcance de todos

A Casa Rio Digital da Providência, tam-
bém na estação Gamboa do Teleférico,  
é o mais moderno espaço comunitário 
de capacitação digital sob a coordena-

ção da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. A 
unidade oferece tecnologias próprias da rede de Naves 
do Conhecimento, como a Lousa Digital (substituta do 
quadro negro), a Nuvem do Conhecimento (telão de 50 
polegadas sensível ao toque que armazena todo o con-
teúdo pedagógico das Naves), além de computadores 
de última geração e internet banda larga. A casa abre 
de segunda-feira a sábado, das 9h às 18h. Inscrições 
para os cursos no local.
 

Jovens do projeto Providência Sustentável plantaram mudas nos canteiros 

das estações Gamboa e Américo Brum. Na foto, passeam pela primeira vez 

de teleférico

Estação Américo Brum fica em frente
à casa da Dona Dodô da Portela

Viagem gratuita percorre 721 metros e atenderá 5 

mil moradores da comunidade no acesso à Central do 

Brasil e à Gamboa
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Mergulho de 
Lazer e Pesquisa 
no AquaRio

90%

Curiosidades
No mínimo 90% dos peixes em exposição no 
AquaRio serão de espécies comumente pesca-
das comercialmente. A diferença é que lá, depen-
dendo do animal, viverão entre cinco e 30 anos

A água salgada que abastecerá os tanques 
será captada por balsas na área costeira próxi-
ma à Pedra do Leme. Todos os meses, haverá 
a troca de 10% a 20% do total de 4,5 milhões 
de litros de água

Aquários do mundo trocam espécies em ex-
tinção. A prática está prevista pela adminis-
tração do AquaRio

O AquaRio, novo centro de pesquisa de animais marinhos do Rio, 
abrirá as portas ano que vem como o maior da América do Sul com 4,5 mi-

lhões de litros de água e a promessa de ampliação para 5,8 milhões de litros, tornando-se o 
maior da América Latina. No quesito turístico, o projeto também ousa: visitantes poderão mergulhar com os 

tubarões. A atração ficará no passeio público que ligará Praça XV ao Armazém 8 do Cais do Porto. Responsável pelo projeto. o 
biólogo marinho Marcelo Szpilman anuncia que o AquaRio terá túnel transparente para visitantes observarem por cima e pelos lados a 

vida marinha. “Serão seis metros de água acima da cabeça de quem está passando. Ao olhar para o alto, não será possível ver nada além de 
água e animais. O comum é ter uma massa de dois metros de altura”, detalha.

A programação quer aproximar pessoas de seres marinhos como, por exemplo, tubarões, apresentando a ciência da forma mais divertida 
possível. Oito mil animais de 350 espécies diferentes ocuparão inicialmente 28 tanques. Para Daniel Lima, coordenador do programa 

Porto Maravilha Cultural, o complexo surgirá como mais um atrativo cultural da Região Portuária. “O AquaRio se unirá ao Centro 
Cultural José Bonifácio, Galpões da Gamboa, Museu de Arte do Rio, Museu do Amanhã e às diver-

sas manifestações culturais que já movimentam a área.  Acredito que será mais uma 
opção de lazer para moradores, visitantes e turistas”, projeta.

Pela parceria com os projetos Tamar, 
Tubarões do Brasil e Hippocampus, tartaru-
gas marinhas, tubarões da costa brasileira 
e cavalos marinhos ganharão espaço nas 
águas do AquaRio

 O prédio de 22.000 metros quadrados terá cinco andares

6     Porto Maravilha
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Carioca novo
Rio Novo

A mudança de hábito em relação ao deslocamento casa-trabalho é um movi-
mento presente nas principais cidades mundiais. Sites e aplicativos de carona 
solidária, mudança do transporte individual para o coletivo, decisão de percor-

rer pequenas distâncias a pé, criação de ciclofaixas e aluguel de bicicleta para facilitar 
a vida de ciclistas são exemplos de mudanças. “A tendência é visível em vários países 
do mundo”, define José Eugênio Leal, professor de Engenharia de Transportes da 
PUC-Rio. Com as frequentes alterações no trânsito da cidade, redução de estaciona-
mento de rua, obrigatoriedade de bicicletários em novos prédios, criação de corre-
dores exclusivos de ônibus e privilégio ao pedestre, o Rio passa por reformulações 
positivas. “O Porto Maravilha é um projeto muito interessante para a cidade do Rio. 
Intervenções amplas em outras cidades europeias, como Barcelona, de certa forma, 
parecem ter inspirado o nosso”, comenta Leal.

As empresas se adaptam à nova rotina. Algumas oferecem transporte aos funcioná-
rios. Assim, quem não quiser trabalhar de carro pode se programar para utilizar ôni-
bus fretados. É o caso da Subsea7, há quase um ano com sede na Avenida Rodrigues 
Alves, na Gamboa. Márcia Bravo, coordenadora de Operações, mora em Ipanema. 
Tentou vir de carro mas, pela falta de estacionamento, desistiu da ideia. “Começou a 
ficar inviável por não ter onde parar o carro. Então eu preferi o ônibus. Já ganho muito 
tempo só por não ficar procurando vaga”, justifica.

A arquiteta Rachel Nicolay mora em Charitas, Niterói, e trabalha em Laranjeiras. Leva 
uma hora no trajeto casa-trabalho na ida e hora e meia na volta de barca e metrô. Se 
viesse de carro, seriam de duas a três horas. Desde que passou a usar o transporte 
público, adotou o hábito de sempre carregar um “kit” com blusa do trabalho para 
trocar quando chega à empresa. Hoje em dia, Rachel fica menos tempo no trânsito e 
já pensa em um Rio do futuro. “Eu acredito e vislumbro um Rio de Janeiro com modelo 
de transporte público funcional e principalmente com qualidade”, projeta.

M
O

B
IL

ID
A

D
E

Algumas pessoas se anteciparam e deixaram o carro na garagem há mais 
tempo. Moradora da Glória, Fernanda Batal  escolheu a bicicleta como trans-
porte principal há três anos. Trabalha na loja do Museu de Arte do Rio (MAR) 
e leva 15 minutos para chegar. De carro ou ônibus, seriam entre 25 e 30 minutos. “É 
mais fácil, saudável e econômico. E é uma liberdade fantástica criar seu próprio itine-
rário. De ônibus, com o trajeto maior e o trânsito, levaria o dobro do tempo”, calcula.

Percebendo o movimento de bicicletas em direção ao Centro, em 2002 o estacio-
namento subterrâneo da Cinelândia foi o primeiro da cidade a oferecer serviço de 
guarda 24h. Recentemente o número de vagas foi ampliado, passou de 20 a 50. O 
serviço é cobrado por hora, dia ou mês. Mensalistas têm direito a armário e banho 
em vestiário exclusivo.

Fernanda, moradora da Glória e 
funcionária da loja do MAR,  usa a 
bicicleta como meio de transporte
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Rachel mora em Niterói e trabalha em 
Laranjeiras. Chega mais rápido de barca 
e ônibus do que de carro. Tem até um 
“Kit” para fazer a viagem
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Oração e Música

O 
primeiro sábado de julho entrou no calendário de eventos da cidade. Na terceira 

edição da Lavagem do Cais do Valongo, no dia 5 de julho, água de cheiro, flores e 

cânticos tomaram a Praça Jornal do Commércio pelas mãos e orações das Mães de 

Santo. A cerimônia reverencia os mais de 500 mil africanos escravizados que de-

sembarcaram no Brasil no cais redescoberto pelas obras do Porto Maravilha e transformado 

em memorial aberto à visitação pública desde 2012.

Sacerdotisas de religiões de matriz africana integrantes de grupo de trabalho coordenado 

pela Prefeitura do Rio para formatar o Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da 

Herança Africana (marcos da presença Afro-Brasileira no Rio de Janeiro) acreditavam na ne-

cessidade de renovar as energias do cais encoberto por 200 anos. Em consulta aos ancestrais, 

receberam a orientação de dar início ao ritual em 2012. Desde então, o grupo repete o ato de 

lavar as pedras pisadas do Valongo. Em 2014, representantes de gastronomia, artesanato e 

cultura da Região Portuária, como o Movimento Sabores do Porto, o Grupo Artesãos do Porto 

e Africanidades e a Bateria da Império da Tijuca, participaram da cerimônia.

Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro (Comdedine RJ), Dulce 

Vasconcellos define a cerimônia como manifestação histórica que transcende o ato religioso: 

“É nossa obrigação preservar o Valongo. Assim como o Holocausto deve ser lembrado, a escra-

vidão não pode cair no esquecimento. Precisamos manter a história viva para que nunca mais 

se repita.” A importância do cais para o mundo fica ainda mais evidente na indicação do Cais do 

Valongo à lista de Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco).

Uma das fundadoras do evento, Mãe Edelzuita de Lourdes trouxe de Salvador a experiência da 

tradicional lavagem da escadaria da Igreja do Bonfim. No Rio há 46 anos, ela lembra que pelo 

Cais do Valongo passaram muitos negros que ajudaram a construir o País. “Essa manifestação 

é a redenção, o resgate e a preservação da cultura africana no Brasil”, defende.

Mãe Celina Rodrigues, co-fundadora do movimento, recebeu convite de arqueólogos da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para participar de equipe que trabalha no re-

conhecimento de objetos encontrados nas escavações em fevereiro de 2011. Ela ressalta 

a importância histórica do cais e vê no ritual a promoção de parte da identidade brasileira: 

“Estamos celebrando a ancestralidade. Queremos trazer alegria aos que passaram aqui rumo 

a tanta angústia e tristeza. Exaltamos a paz e a harmonia”.

Cerimônia da Terceira Lavagem do Cais do Valongo recebeu 
representantes de gastronomia, artesanato e cultura 
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