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Viver no Porto

Em junho, o Rio deu um grande passo para a construção
de uma nova mobilidade urbana. No canteiro de obras
do Túnel da Saúde, com a presença da presidenta Dilma
Rousseff, a cidade celebrou a assinatura do termo de
compromisso de repasse dos recursos do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) da Mobilidade para o
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), e também o contrato
com o consórcio que vai implantar e operar o sistema.
As obras começam no segundo semestre, e a primeira
linha transportará passageiros em 2015.
O ritmo dos acontecimentos e do interesse na área mostra
que opções de lazer, infraestrutura refeita e nova lógica de
transporte público fazem da Região Portuária, cada vez
mais, um dos lugares mais atraentes do Rio para se viver.
Eduardo Paes
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
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Os olhos da cidade se voltam à Região Portuária,
aos seus casarios e palacetes históricos restaurados
e também aos 44 canteiros de obras. Visitas guiadas
aos principais pontos de construção do novo sistema
de mobilidade urbana mostram de perto as mudanças para que as pessoas vivenciem o quanto o Porto
Maravilha vai revolucionar a área. E essa mudança já
começou. Escolas também participam de um programa especial de visitação. Alunos vestem o capacete e
descobrem um novo Rio de Janeiro. Passeios guiados
saem do Museu de Arte do Rio, o MAR, e levam ao
Meu Porto Maravilha depois de visitar a Pedra do
Sal, berço do querido Samba, o Jardim Suspenso do
Valongo, a Igreja de São Francisco da Prainha, o Cais
do Valongo e da Imperatriz. São oportunidades para
conhecer as obras, ver o que há além dos tapumes e
vivenciar a cultura e a história dos bairros portuários.

Álbum de fotos do
Talma coleciona registros
de bailes e festas
tradicionais do primeiro
clube do Rio

Editais de apoio a cultura e restauro
O Porto Maravilha lançou dois editais de apoio à cultura. O Prêmio Porto Maravilha Cultural vai distribuir
R$ 2 milhões para projetos culturais de pessoas físicas
e jurídicas desenvolvidos na área, em parceria com a
Secretaria Municipal de Cultura. O segundo edital é de
apoio ao restauro de imóveis privados e destina R$
4 milhões à Área de Preservação da Saúde, Gamboa
E Santo Cristo (Apac Sagas). Programa da Cdurp e do
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade se volta à parte externa dos imóveis que devem ser preservados ou
tombados pelo município para concorrer. Os documentos estão no site www.portomaravilha.com.br.
Talma vive
Fundada em 1879, a Sociedade Dramática Particular
Filhos de Talma, na Saúde, detém o título de primeira escola de arte dramática brasileira. Funcionou regularmente até a metade da década de 80 como ponto de encontro e de programação de bailes, festas e reuniões sociais.

expediente

Dois anos desde o leilão dos
6,4 milhões de Certificados
de Potencial Adicional de
Construção (Cepacs) que garantiram a operação urbana Porto
Maravilha, a Região Portuária não
é a mesma. Grandes projetos comerciais já se revelaram sucesso
de vendas. Agora, surgem os primeiros empreendimentos residenciais. Sim, muita gente quer morar no
Centro, perto do trabalho, dos mais novos museus e
espaços de entretenimento em área tão especial da cidade. A Caixa Econômica Federal, que administra o
Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha,
comprador dos Cepacs, revelou publicamente interesse de investidores do setor imobiliário na construção
de 4.400 apartamentos residenciais. E assim começa a
se desenhar a ocupação mista que a prefeitura projetou
para o Porto.
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Quero morar

no Centro

“O centro do Rio foi abandonado durante
muitos anos, e uma cidade sem centro é
uma cidade sem alma. Queremos gente
morando na Região Portuária. Esperamos
que entre 40% e 45% dos lançamentos sejam residenciais”, projetou o prefeito Eduardo Paes. A Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região
do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) e as
secretarias municipais de Fazenda e
Urbanismo elaboram o conjunto de medidas do projeto de lei. Pela regra atual,
todos os novos imóveis que obtiverem o
habite-se até 2015 têm isenção de IPTU,
de ITBI e remissão de dívidas.
Gerente Nacional de Fundos Imobiliários
da Caixa Econômica Federal, Vitor Hugo
Pinto acredita na permanência dos antigos moradores e na atração de novos.
“Teremos aqui outro padrão de construção, moderno, perto do Centro e com
opções de lazer. Outros bairros do Rio
estão supervalorizados e saturados. A
Caixa trabalha para aquecer o potencial
residencial em novos projetos”, justifica.
Estudos de adensamento na área apontam que até 2020 a população passará
dos atuais 32 mil habitantes para 100
mil. “O Porto Maravilha influencia a cidade
como um todo. É uma área subutilizada,
mas muito importante, central. São novas
opções de lazer, infraestrutura adequada
e conceito de mobilidade que valoriza o
pedestre, com a implementação do Veículo

Leve sobre Trilhos (VLT) e a construção de
17 km de ciclovias. Com esse cenário, impossível não se sentir atraído”, defende
Alberto Silva, presidente da Cdurp.
A cabeleireira Mariana da Costa Emedino,
30 anos, mora desde que nasceu na Rua
Cunha Barbosa, na Gamboa, e não pensa
em sair do bairro. “Levo 20 minutos a pé
para chegar ao salão e economizo com
transporte”, avalia. “No futuro, espero
que toda essa área seja reestruturada”,
complementa. Mariana não sabe, mas todos os 5 milhões de m² região receberão
infraestrutura completa em água, saneamento, drenagem, energia elétrica, gás
natural, telecomunicações e iluminação
pública. A vizinha de Mariana, Patrícia
Leal, 34 anos, não troca o bairro por outro do Rio. Pretende trocar, sim, o alugado por um próprio nas proximidades
da Praça da Harmonia. “Acompanhamos
todas as transformações e sabemos que
a área vai melhorar bastante”, aposta.

Mariana Aimée / portomaravilha.com.br

A Prefeitura do Rio prepara projeto de
lei que amplia e prorroga benefícios fiscais para empreendimentos residenciais
na Região Portuária. A meta é aumentar
a oferta de imóveis destinados a moradias na área e chegar a uma média de
40% a 45% do total, dividindo espaço
com os comerciais. A ideia foi anunciada pelo prefeito Eduardo Paes no início
de agosto e deve ser enviada à Câmara
Municipal até setembro. Paralelamente,
a Caixa Econômica Federal, que administra o Fundo de Investimento Imobiliário
Porto Maravilha, admitiu em julho o interesse de investidores na construção
de 4.400 apartamentos na área.

Grande procura
Primeiro grande projeto residencial
da Região Portuária, o Porto Vida, em
construção na Rua General Luiz Mendes
de Morais, próximo à Avenida Francisco
Bicalho, integra o complexo do Porto
Olímpico como Vila de Mídia e de Árbitros
durante a Rio 2016. Servidores municipais têm prioridade na compra dos 1.333
apartamentos que serão entregues em
2017 e acesso a linhas de financiamento especiais. Interessada em mudar-se
da Freguesia para a Região Portuária,
Regina Célia Revoredo Fernandes, 52
anos, servidora aposentada é uma entre os 8.000 cadastrados para comprar
o apartamento financiado. “É um sonho
que será realizado”, diz, confiante.
Morador de Madureira, o engenheiro
Luiz Carlos Ribeiro dos Santos, 61, quer
morar no Porto. “Fiz até a visita guiada
às obras com a minha mulher para entender as mudanças. Terá VLT e redes
subterrâneas. É um investimento. Outra
vantagem é ser mais perto do Centro
tradicional”, argumenta ele.

Patrícia Leal não troca a Região Portuária e o entorno da Praça da
Hamonia por nada: “Trago os meus filhos para brincar sempre que posso”
Porto Maravilha
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Programa do dia: conhecer
Cariocas, turistas e estudantes visitam canteiros
de obras, pontos históricos e culturais
As transformações na Região Portuária viraram programa de fim se semana, atividades extracurriculares e passeio familiar. Cariocas, estudantes e turistas
fazem fila para participar de visitas guiadas que exploram história, cultura e obras do Porto Maravilha.
Todos os roteiros são gratuitos e abertos ao público
comum. “O número de pedidos oficiais para acompanharmos grupos e delegações às obras e mesmo à
área do projeto é muito grande. E, agora, cada vez
mais, sentimos a necessidade de mostrar para a população, ao carioca, ao fluminense, ao estudante e
até ao turista o que está por detrás dos tapumes, a
cultura e história perto deles, no Centro da cidade, e
que a maioria não conhece”, justifica Rogério Riscado,
superintendente de Desenvolvimento Econômico e
Social da Companhia de Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), empresa da
prefeitura do Rio responsável pelo Porto Maravilha.
Para quem deseja entender o novo sistema de mobilidade urbana projetado para a região e como ficará
o trânsito com a implantação de vias de grande capacidade e o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), basta
fazer a inscrição na página do Porto Maravilha (www.
portomaravilha.com.br/visitas). A visita é gratuita e
sempre aos sábados de manhã. Crianças a partir de
12 anos podem ir acompanhadas dos responsáveis.
No ato da inscrição é preciso aceitar as normas de segurança apresentadas. Os grupos são fechados com,
no máximo, 30 pessoas. O roteiro percorre parte dos
mais de 40 canteiros de obras, com foco no sistema
de mobilidade urbana: área de construção das alças de acesso do Viaduto do Gasômetro, próximo à
Rodoviária Novo Rio, trajeto das vias Binário do Porto
e Expressa, túneis da Saúde, do Binário e da Expressa
estão no roteiro (veja no mapa). O programa também
tem preocupação com a educação. Sob o tema Cidade
e Transformações Urbanas, alunos dos últimos anos
de escolas públicas da área também têm a oportunidade de conhecer de perto as intervenções do Porto
Maravilha. A estimativa é que até o fim de agosto de
2013, 450 estudantes possam passar pelo projeto e
apreender conceitos sobre a dinâmica da cidade e os
impactos da operação urbana na Região Portuária.
Estreantes dos passeios das escolas, em abril, alunos e professores do Ginásio Experimental de Artes
Visuais Vicente Licínio Cardoso (Gea), à Rua Sacadura
Cabral, visitaram o Espaço Meu Porto Maravilha (esquina das avenidas Barão de Tefé e Venezuela) e
partiram de ônibus para as obras. “Gostei, porque
entendi como ficará essa parte da cidade. Acho que

o projeto vai melhorar muito a vida de quem mora
aqui e o trânsito da região”, avaliou Maria Isabela,
15 anos, moradora do Caju, ao visitar o canteiro de
obras do Túnel da Saúde, parte da nova Via Binário
do Porto. “Pretendo estudar engenharia e gostei de
ver como funcionam as escavações. Não imaginava
tanta gente trabalhando ao mesmo tempo, fazendo
coisas diferentes”, complementa. Professora da 1º
Coordenadoria Regional de Educação (CRE), Daisy
Freitag vê com bons olhos as visitas das escolas.
“Já conhecia o Porto Maravilha pelo noticiário, mas a
possibilidade de visitar as obras e ter uma explicação
mais aprofundada sobre o que está acontecendo faz
com que tenhamos outro olhar a respeito de toda
essa mudança”, avalia.
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No canteiro do
Túnel da Saúde,
engenheiro
localiza a nova
Via Binário
do Porto no
mapa para os
visitantes
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Passeio pela história
Visitas guiadas aos marcos históricos e culturais
do entorno já atrairam 1.500 pessoas desde abril. Com saídas às terças-feiras,
aos sábados e domingos nos horários de 10h30, 12h30, 14h30
e 15h30 da porta do Museu
de Arte do Rio, interessados
podem participar de roteiro
que inclui pontos do Circuito
Histórico e Arqueológico
da Celebração da Herança
Africana como Pedra do
Sal, Jardim Suspenso do
Valongo e Cais do Valongo e
termina no espaço Meu Porto
Maravilha. Os passeios são para
até 20 pessoas. Os visitantes devem pegar senha no saguão do MAR
cerca de 30 minutos antes de cada saída.
Natural de Pernambuco e carioca por opção há 40
anos, Romilton Cipriano de Oliveira, 54 anos, considerou as visitas educativas uma boa oportunidade
para conhecer melhor esta parte da cidade. “Eu já
frequentava o Largo da Prainha por causa das rodas de samba do bloco Escravos da Mauá, mas nada
sabia de lugares como o Cais do Valongo e o Jardim
Suspenso do Valongo”, comenta. Prima de Romilton,
Daniela dos Santos veio passar férias na cidade e
não quis perder a oportunidade dos passeios guiados. “Há mais de 14 anos não venho ao Rio. Estou
impressionada com a transformação do local e com
todas as riquezas que existem aqui”, aprova Daniela.

Crianças de escolas
municipais da
região inauguraram
programa de
visitação ao Porto
Maravilha
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Jardim
Suspenso do
Valongo está
no roteiro dos
passeios culturais
que partem do MAR

melhor a Região do Porto
Visitas às obras começam
4
com apresentação no

3

Saída do Túnel do
Binário na Rua Antônio
Lage, próximo ao
Moinho Fluminense
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Participantes
conhecem a
Pedra do Sal,
berço do samba, no pé
do Morro da Conceição

Suspenso do Valongo - 5 Cais do Valongo – 6

Rio (MAR) com vista para o poço de serviço do
Túnel do Binário (Praça Mauá)

o cro

o poço de serviço do Túnel do Binário (Praça Mauá)

Porto - 4 Túnel da Saúde - 5 Museu de Arte do
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com a Secretaria Municipal de Educação
Dias e horários: Terças-feiras, 8h e 14h
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Dias e horários: Sábados, 10h
Grupos: 30 pessoas
Fotos: Clarice Tenório Barretto, Márcio Chuvisco e Mariana Aimée
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espaço de exposições
Meu Porto Maravilha,
aberto de terça-feira
a domingo, das 10h
às 18h

Grupos: 20 pessoas

Grupos: 40 alunos

A Companhia de Desenvolvimento Urbano
da Região do Porto do Rio de Janeiro
(Cdurp) firmou parceria com o Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae/RJ), em 2011, e registrou a presença de 12 mil pequenos negócios formais na área. “O cadastramento é
importante para mapear e conhecer com
mais propriedade os negócios e assim
traçar um planejamento estratégico para
melhorias”, explica o superintendente de
Desenvolvimento Econômico e Social da
Cdurp, Rogério Riscado. As ações da parceria beneficiaram quase 3 mil empreendedores ano passado. A meta é dobrar o
número para 6 mil em 2013.
“O Porto Maravilha e os desafios da reintegração econômica da região na dinâmica da cidade”, boletim lançado em julho
de 2013 pelo Sebrae/RJ, analisa a Região
Portuária com base nos dados do Censo
2010 e da Relação Anual de Informações
Sociais 2012 (RAIS). O registro mostra
que os pequenos negócios formais na
área correspondem a 71% dos estabelecimentos. Estima-se que os informais
cheguem ao dobro desse número. Outro
dado do relatório aponta que a taxa de
desemprego na área atinge 10,4%, ultrapassando a média de 7,7% da cidade do
Rio de Janeiro. A radiografia mostra ainda
que os pequenos negócios concentram
somente 29% dos empregos, e a maioria
deles tem de um a nove funcionários.

Divulgação Sebrae

Estudo revela quem
faz negócio na região

Feira de Artes Porto do Rio em Harmonia ganhou força e reúne mensalmente mais de 30 expositores

empreendedor
pela área, com programação que incluiu palestras, rodada de negócios,
créditos e consultorias.
A Feira de Artes Porto do Rio em Harmonia
recebe consultoria e acompanhamento do
Sebrae. O evento ganhou força e reúne
mensalmente mais de 30 expositores.
Guaraciara Peixoto, 43 anos, trabalha
com artesanato em couro há 15 anos e
participa da feira desde janeiro de 2012.
Para ela, parcerias e apoio de instituições

são essenciais ao crescimento do negócio. A solução adotada para o grupo de
artesãs da Harmonia consiste na elaboração de plano de metas até 2016. “O movimento da feira está aumentando, e tenho
clientes fixos que vêm em todas as edições. Espero que fiquemos mais fortes e
possamos ampliar para mais edições, talvez quinzenalmente”, planeja Guaraciara.
A Incubadora de Empreendimentos
Populares, com o apoio do Sebrae/RJ e da

“
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Divulgação Sebrae

O levantamento do Sebrae/RJ, no âmbito da parceria com a Prefeitura do
Rio, mostrou que 77% dos pequenos
negócios da região são microempresas,
48% são da área de serviço e 42 % do
comércio e varejo. Os tipos de empreendimentos que mais aparecem são bares,
restaurantes e lojas de material esportivo. De acordo com o perfil, a maioria dos proprietários é homem e tem
Ensino Médio Completo. O boletim pode
ser acessado pelo endereço eletrônico
www.goo.gl/t0keJo.
Em julho, a 2ª Semana Porto
Empreendedor registrou 1.619 atendimentos em oito pontos distribuídos

Cdurp, selecionou por edital 100 negócios
que passam a contar com apoio e consultoria gratuita por um ano. “A região está
crescendo, e os empreendimentos locais
precisam se adaptar à nova realidade. A
estratégia é fortalecer esses negócios para
que eles não desapareçam com as transformações. É certo que devemos preservá-los,
mas não de maneira paternalista. Precisam
ser dotados de ferramentas que os tornem
competitivos”, apontou Giovany Harvey.

Rodada de Negócios, parte da programação da 2ª Semana Porto
Empreendedor, reuniu 6 empresas âncoras e 40 fornecedores

A região está
crescendo, e os
empreendimentos
locais precisam
se adaptar à nova
realidade
Giovany Harvey,
diretor-executivo da
Incubadora de
Empreendimentos
Populares

“

ECONOMIA

Perfil

MOBILIDADE

VLT Rio sobre trilhos
No caminho dos 28 Km, o VLT atravessará a Região Portuária em rotas até então pouco exploradas. No detalhe, os Galpões da Gamboa e o Morro da Providência
A ordem de início da construção da rede
do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da
Região Portuária e do Centro do Rio, que
trará nova lógica de mobilidade e modernidade à cidade, será dada em setembro.
As cinco primeiras composições serão
trazidas da Espanha para atender ao prazo previsto de 2015 de início da operação
do sistema. Os demais 27 trens serão
construídos no Brasil, a partir de transferência de tecnologia. O projeto prevê seis
linhas com 42 paradas (quatro delas em
estações na Rodoviária, Central do Brasil,
Barcas e aeroporto) distribuídas por 28
Km. O bonde moderno será integrado ao
metrô, trens metropolitanos, barcas, BRTs
(Bus Rapid Transport), rede de ônibus
convencionais, Teleférico da Providência,
Terminal Marítimo de Passageiros e ao
Aeroporto Santos Dumont.

A Prefeitura do Rio e o governo federal,
por meio do Ministério das Cidades, assinaram no dia 14 de junho o Termo de
Compromisso entre Caixa Econômica
Federal e município para repasse de
recursos do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) da Mobilidade
destinado a obras civis de implantação
do sistema. Na mesma data, a prefeitura também assinou contrato com o
Consórcio VLT Carioca, vencedor da licitação para a construção e operação do
meio de transporte que será entregue
em duas etapas, 2015 e 2016. O investimento é de R$ 1,164 bilhão, sendo R$
532 milhões em recursos do Ministério
das Cidades e R$ 632 milhões de contrapartida do município.
“O VLT não é apenas um sistema de
transporte. Ele ressuscita o Centro para

a população, traz as pessoas à área.
Aqui, nasceu o Brasil na dimensão nacional. Por isso, essa sempre foi a cidade
do coração dos brasileiros”, disse a presidente Dilma Rousseff durante o evento
no canteiro de obras do Túnel da Saúde,
rota do novo meio de transporte.
O projeto da prefeitura será executado por parceria público-privada (PPP).
Juntas pela primeira vez, Actua - CCR,
Invepar, OTP - Odebrecht Transportes,
Riopar Participações, sócia do Grupo
CCR na CCR Barcas, Benito Roggio
Transporte e RATP do Brasil Operações
serão responsáveis pelas obras de implantação, compra dos trens e sistemas,
operação e manutenção do VLT por 25
anos. O consórcio, composto por operadores dos quatro meios de transportes

da cidade - trem, metrô, barcas e ônibus -,
venceu a licitação concluída no dia 26 de
abril deste ano e representa composição
inédita na operação de um novo tipo de
transporte público no Rio de Janeiro.
O sistema será integrado ao Bilhete Único
Carioca. Quando todas as linhas estiverem em operação, a capacidade chegará
a 285 mil passageiros por dia. Cada carro
transporta até 415 passageiros, e o intervalo entre os VLTs pode variar entre três
e 15 minutos, conforme a linha e horário
do dia. A velocidade média prevista é de
17 km por hora. Marcio Roberto, presidente do Consórcio VLT Carioca, explica
que a forma de pagamento será inédita:
“O passageiro adquire o bilhete sem depender de cobrador e sem passar por catracas. É mais prático e eficiente”.
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CULTURA

Eles

iluminam
Curso de eletricista cênico no Armazém
da Utopia combina conhecimento teatral
e eletricidade

o palco

Cabos, refletores, fitas métricas, alicates e estiletes fazem parte do dia
a dia do eletricista cênico. Espalhado
pelo Armazém da Utopia (Armazém 6
do Cais do Porto), o material é essencial
às aulas de formação ministradas pela
Companhia Ensaio Aberto. A sala tem
duas grandes mesas e várias cadeiras,
mas não se vê um aluno sentado.
“Há diferença entre eletricista civil e
cênico. O eletricista cênico é um técnico que combina conhecimento teatral
e eletricidade. No Brasil, há poucos
profissionais com boa formação nessa
área. A maioria aprende fazendo. Aqui,
além de dar formação técnica, estimulamos os alunos a gostar do ofício,
porque trabalhar nesse ramo requer
paixão”, explica César de Ramires, professor do grupo de 17 alunos.
Na primeira aula, César perguntou aos
alunos quem já tinha ido ao teatro. Ficou
animado com a resposta positiva de
aproximadamente 80% da turma. Os primeiros encontros são de apresentação
da história do teatro, conceitos e termos
técnicos. Na sequência de aulas, a turma
lida com eletricidade, refletores e fiação.
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O curso, parte do programa Porto
Maravilha Cultural, é patrocinado
pela Concessionária Porto Novo. Por
essa razão, a seleção dos alunos
priorizou candidatos residentes na
Região Portuária. Morador da Praça
da Harmonia, Fernando Mendonça
Neto é artista plástico e viu o anúncio do curso em cartaz em um bar.
Para ele, a oficina permite aos alunos participar de um coletivo com
olhares distintos. “Meu sonho é fazer cenografia e tudo que envolve a
magia dos palcos e montagens. Estou
aprendendo tanto que mudei a visão
dos quadros que pinto, inspirado em
técnicas de iluminação. Está valendo
muito a pena”, avalia.
Moradora do Santo Cristo e única mulher da turma, Miriam Murphy conta
que se inscreveu em diversos cursos.
“Desde 2004, planejo montar minha
companhia de espetáculo. Quero estudar todas as áreas para coordenar
bem. Fui ao Sebrae saber como abrir
uma firma individual. Depois de tudo,
em 2015, estarei preparada para entrar no ramo”, explica Murphy.

Maioria dos alunos mora na região

Na mesma sala, pai e dois filhos gêmeos trabalham na montagem de um
multicabo (conjunto de fios que permite várias conexões ao mesmo tempo, muito utilizado nas montagens).
Moradores da Praça da Harmonia,
Vanderlei dos Santos e os irmãos
Lucas e Luan, de 18 anos, fizeram a
inscrição em família. “No momento,
estou parado e aproveitei a oportunidade para aprender uma coisa
nova. É ótimo, porque eu já tinha
interesse por eletricidade. Espero
que, depois do curso, eu consiga uma
oportunidade para seguir na área”,
diz Vanderlei.
Os alunos estão no segundo módulo
do curso, que será concluído em agosto. O professor explica que, após o fim
do curso, eles poderão ser contratados
como auxiliares de eletricistas cênicos. “No início, não terão muita prática.
Entrarão como auxiliares. Com empenho, rapidamente, poderão exercer a
função de eletricistas cênicos. Conheço
empresários que buscam estagiários.
Vou encaminhar os mais interessados
para as vagas”, promete.

