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COI aprova instalações olímpicas na região
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Educação que transforma a realidade

CULTURA

Arte e formação profissional
para jovens

MUSEU DO AMANHÃ
Prefeito Eduardo Paes apresenta
projeto do arquiteto Calatrava

AVENIDA BARÃO DE TEFÉ
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As obras já começaram a mudar o futuro da Região Portuária

EDITORIAL

A Mudança na Região Portuária já começou!
As transformações urbanas ganham
força na Região Portuária. As obras do
Porto Maravilha estão, a cada dia,
ganhando um ritmo mais intenso.

fruto da parceira entre a Prefeitura e a
Fundação Roberto Marinho e transformarão a Praça Mauá num importante
polo cultural da cidade.
Proprietários de grandes imóveis que
hoje estão degradados ou subutilizados
e alguns investidores já começam a
definir projetos para novos usos residenciais, comerciais e de serviços para
a região. Um passo muito importante é
a intensificação do diálogo com a população e as organizações comunitárias.
Através de reuniões periódicas sobre a
evolução do projeto, todos que vivem e
trabalham na Região Portuária poderão
contribuir para que as ações realizadas
alcancem os objetivos desejados.
São várias as ações concretas que
dão sinais claros de que a Região Portuária já está no caminho de se tornar
uma referência de espaço urbano com
qualidade de vida, não só para seus
moradores, mas também para a cidade
como um todo.
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Além das intervenções já iniciadas,
estudos técnicos estão sendo finalizados
para dar continuidade ao projeto e atrair
a iniciativa privada. Ressaltamos, também, que o diálogo com a população,
têm aumentado de forma significativa
Com recursos próprios da Prefeitura, a chamada Fase I do projeto
teve inicio com as obras de recuperação da Av. Barão de Tefé, que passará
a ter nova pavimentação, sinalização e
calçamento, além de uma nova galeria
de drenagem, que certamente acabará
com os constantes alagamentos da área.
A previsão é de que tudo esteja pronto já
em 2011. Também está em andamento
a restauração dos Jardins Suspensos
do Valongo, no Morro da Conceição e
em seu entorno. Em pouco tempo, a comunidade e a cidade terão de volta um
belo espaço de convivência. Por vir, novas obras na região vão requalificar as

Avenidas Rodrigues Alves, Venezuela e
as ruas Sacadura Cabral e Camerino.
Há, ainda, os estudos de impacto de
vizinhança e de viabilidade econômica
da operação urbana, que deverão ser
aprovados em breve, contribuindo para
a boa fundamentação do projeto como
um todo. Outros estudos técnicos,
como os relacionados à implantação do
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), já
estão prestes a começar, e a previsão é
de que as obras da Fase II, comecem no
primeiro trimestre de 2011. Os projetos
de habitação social também já estão em
fase avançada de elaboração.
Não podemos deixar de citar o nosso
orgulho por já ter tirado do papel importantes empreendimentos culturais,
como o Museu de Arte do Rio (MAR)
e o Museu do Amanhã, este último um
projeto do conceituado arquiteto espanhol Santiago Calatrava. Ambos são
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Felipe Góes
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dois anos, a um custo de R$ 400 mil.
Porto Maravilha on-line

DESTAQUE

COI aprova instalações olímpicas na região
A região portuária do Rio de Janeiro conquistou mais uma vitória
para seu processo de revitalização
urbana: o Comitê Olímpico internacional aprovou, no último dia 20
de maio, a transferência de parte
das instalações olímpicas da Barra
da Tijuca para a área do Porto, proposta pelo Comitê Rio 2016.
Com o acordo, a região vai receber parte da Vila de Mídia, da Vila
de Árbitros e algumas unidades
administrativas (Centro de Tecnologia, Centro de Logística e Centro
de Mídia Não-Credenciada). “O
COI foi sensível ao nosso pedido
e entendeu que o processo de revitalização do Porto pode representar o maior legado para a cidade”,
comemora Felipe Góes, secretário
municipal de Desenvolvimento.
A previsão é que sejam construídas cerca de oito mil unidades
habitacionais para abrigar jornalistas e árbitros – e esses apartamentos serão convertidos em moradias
após o término dos Jogos.

Já os centros administrativos
poderão se transformar em centros de convenções ou shopping
centers. “É uma vitória histórica.
Vamos poder ter mais pessoas vivendo no Centro da cidade, po-

dendo morar perto do trabalho, o
que melhora a qualidade de vida e
reduz os danos ao meio ambiente
ocasionados pelo transporte”, ressalta Góes.
Haverá a abertura de um con-

curso público para escolher o desenho das vilas e a expectativa é
de que os projetos arquitetônicos
estejam prontos até o fim de 2010.
Já as obras e a inauguração dos edifícios devem acontecer entre 2014

Olimpíadas no Porto: o Prefeito Eduardo Paes apresenta o Projeto Porto Olímpico.

e 2015. “Temos o compromisso de
que as unidades estejam liberadas
para uso em 2016”, afirma o secretário.
A prefeitura pleiteou a mudança
de algumas instalações para o Porto inspirada em Barcelona, que,
nas Olimpíadas de 1992, recuperou a área portuária, e em Londres,
que, para sediar os Jogos de 2012,
apostou em centralizar as operações numa região degradada e pobre, a área Leste. “A concentração
na Barra da Tijuca facilita a logística de operações e de segurança,
mas não maximiza os ganhos para
a cidade.
Agora, o Rio de Janeiro terá um
grande legado urbano. A confirmação do COI representa mais um
impulso ao projeto de revitalização da região portuária”, finaliza
Felipe Góes.
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CIDADE

O futuro da Região Portuária já começou
Obras deverão durar dois
anos. Avenidas Rodrigues
Alves, Venezuela e ruas
do entorno serão
revitalizadas
Foi dada a largada para o projeto que
vai mudar a cara da cidade maravilhosa. Começaram em abril as obras que
transformarão a Região Portuária do
Rio de Janeiro. O primeiro passo será
dado com a requalificação do Morro
da Conceição e da Avenida Barão de
Tefé, onde já está sendo realizada a
reconstrução de uma importante galeria de drenagem. Segundo o secretário
municipal de Desenvolvimento, Felipe
Góes, a intervenção servirá para erradicar os constantes alagamentos na via.
“A Barão de Tefé é estratégica para a
Região Portuária. Além da construção
da galeria de drenagem, a via receberá

A Região Portuária começou a ser revitalizada.
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nova pavimentação, iluminação, nova
sinalização e terá suas calçadas recuperadas”, enumera.
O prazo para a finalização da
obra é de dois anos. Mas, segundo
o secretário municipal de Obras,
Alexandre Pinto, a Prefeitura está
trabalhando para entregar a nova
avenida pronta até o início de 2011.
“Temos, atualmente, cerca de 100 homens trabalhando arduamente para a
conclusão dos trabalhos. Em momentos de pico, calculamos que cerca de

500 homens estarão trabalhando, inclusive nos finais de semana, onde a
movimentação de pessoas e carros é
mais reduzida, o que minimiza transtornos para a população local”, afirma. O secretário disse ainda que, até
o dia 10 de junho, já haviam sido assentados 111 metros de galerias prémoldadas no sistema de drenagem.
O trabalho de reurbanização do
porto tem um intenso cronograma
que já está sendo cumprido. De acordo com Alexandre Pinto, as interven-

Novas galeria de águas pluviais na Av. Barão de Tefé.

ções começarão em breve nas ruas
do entorno, como a Rua Camerino,
Sacadura Cabral, Avenida Venezuela, Rua Coelho e Castro, Argemiro
Bulcão, Edgar Gordilho, Avenida
Rodrigues Alves, além do entorno da
Praça Mauá.
No Morro da Conceição, o trabalho começa por uma cuidadosa recuperação do Jardim do Valongo, joia
histórica e patrimônio da cidade. O
secretário de Desenvolvimento, Felipe Góes, diz que a intenção é deixálo em sua forma original. “Vamos
recuperar completamente a Casa da
Guarda, assim como levaremos de
volta as espécies de plantas originais
do jardim”, detalha. A previsão, de
acordo com o secretário de Obras, é
que as intervenções sejam concluídas até o fim deste ano. “A obra está
sendo acompanhada por arqueólogos
e historiadores, para ser fiel às suas
características, e ficará pronta em
dezembro”, adianta.

CIDADE

com as obras na Avenida Barão de Tefé
Ouvidos atentos à disposição dos moradores do Morro da Conceição
Representantes da Prefeitura reuniram-se com moradores da Região rios históricos. Os moradores esperam que a revitalização traga, além
Portuária, no dia 8 de junho, para tirar dúvidas sobre o andamento do de benfeitorias urbanísticas, mais opções de lazer para as crianças e de
projeto Porto Maravilha e receber sugestões que atendam às necessi- atendimento em saúde.
Luiz Cláudio Santos, da Secretaria municipal de Obras, lembrou que o
dades da população. Além da presença expressiva da comunidade, participaram da reunião o presidente da Companhia de Desenvolvimento projeto de recuperação dos casarios históricos já estava em andamento e
Urbano da Região do Porto do Rio (CDURP), Jorge Arraes, o secretário conta com verbas federais para ser concluído, mas será intensificado a partir
das obras do Porto Maravilha. Ele
municipal de Desenvolvimento,
explicou que os custos totais da reFelipe Góes, o coordenador de
urbanização da região serão de R$
projetos especiais da Secretaria
140 milhões.
municipal de Urbanismo, AntoDe acordo com o secretário de
nio Correia, e Luiz Cláudio SanDesenvolvimento, Felipe Góes, as
tos, representante da Secretaria
sugestões da reunião foram levadas
municipal de Obras.
para discussão e podem ser incluídas
Dentre as dúvidas levantadas
no projeto. “Nós queremos, mais do
pela população estavam o deque tudo, melhorar a qualidade de
talhamento das intervenções no
vida dos que moram na região, semMorro da Conceição e a recupepre tendo em vista a preservação
ração do Jardim do Valongo e da
Cerca
de
150
moradores
da
Região
Portuária
participam
da
reunião
de
apresentação
do
projeto.
dos sítios históricos”, afirmou.
Casa da Guarda, além dos casa-

A Região Portuária começou a ser revitalizada.
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PORTO MARAVILHA

Transformação a caminho do Porto do Rio
A revitalização de uma área degradada não passa apenas por um processo
de recuperação da infraestrutura, mas
também pela revalorização do ambiente,
com a oferta de mais opções de lazer,
transporte, moradia e trabalho. E os projetos do Museu de Arte do Rio (MAR),
do Museu do Amanhã e da nova sede
do Banco Central já começam a mostrar
como será a nova cara da Região Portuária daqui a alguns anos.
Pensado para ser um espaço para a
reflexão sobre a sustentabilidade, o Museu do Amanhã, cujo projeto, do conceituado arquiteto espanhol Santiago
Calatrava, foi apresentado à cidade no
último dia 21 de junho, será um polo de
pensamento e de exposições sobre tecnologia, arte e ciência. Previsto para ser
concluído em 2012, ele será construído
no Píer Mauá.
“É um desafio enorme intervir nesta
cidade, que tem um patrimônio natural
e arquitetônico secular. Por outro lado, a
Região Portuária é extremamente sensível porque foi um dos locais de fundação da cidade. Não podia deixar de
sugerir que a Praça Mauá, que pode se

tornar a mais bonita do Rio, seja recuperada. Se o projeto for levado a cabo,
com a integração da Praça Mauá, penso
que este será o projeto de museu mais
importante de toda a minha carreira”,
afirmou Calatrava.
De acordo com Andrea Margit,
gerente de Meio Ambiente da Fundação Roberto Marinho (FRM), parceira da Prefeitura e responsável pela
elaboração do projeto, o museu terá
quatro eixos temáticos básicos. “O
museu terá a particularidade de falar
sobre possibilidades. O visitante pode
esperar encontrar estímulos, provocações para pensar em um horizonte. As
exposições tratarão de quatro grandes
tendências dentro das quais vamos
pensar o futuro enquanto Humanidade: a mudança climática, o aumento
da população humana e seus impactos
no planeta, a integração intercontinental entre os povos e a diversidade

Perspectiva do projeto Museu de Arte do Rio - MAR. À esquerda, o Secretário Felipe Góes no
lançamento do projeto.

cultural”, explica. O museu deverá ser
todo interativo, a exemplo dos museus da Língua Portuguesa e do Futebol, em São Paulo, ambos idealizados
pela FRM.
Unindo o eclético ao moderno, o
Museu de Arte do Rio, cujas obras
foram inauguradas no dia 1º de junho,
funcionará nos prédios Dom João VI
e no antigo Hospital da Polícia Civil,
em frente à Praça Mauá, em um projeto dos arquitetos Paulo Jacobsen
e Tiago Bernardes. Também desenvolvido em parceria com a Fundação
Roberto Marinho, ele será dedicado à
arte brasileira, mas não contará com
acervo e mostras fixas. Segundo o
curador do projeto, Leonel Kaz, a ideia
é aproveitar o patrimônio já existente

Perspectiva do projeto Museu do Amanhã. Acima, José Roberto Marinho, Presidente da Fundação Roberto Marinho, Santiago Calatrava e o
Prefeito Eduardo Paes no lançamento do projeto.
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na cidade. “Queremos integrar a arte
brasileira com a internacional, transformando este espaço em um local de
diálogo. Precisamos recuperar a vitalidade do Rio e da Região Portuária, reconquistando este território da cidade
em benefício da cultura. Queremos
interligar o olhar dos estudantes e professores com o de colecionadores. A
inspiração é na galeria Tate Modern,
em Londres, que promove diversas exposições que abrangem moda, tecnologia, design, cinema”, descreve.
Já a nova sede do Banco Central
ficará entre a Praça Mauá e a Rodoviária Novo Rio e ocupará, aproximadamente, uma área de 29 mil metros
quadrados, com a previsão de estar
pronto em maio de 2012. A licitação
está agendada para julho. De acordo
com o secretário municipal de Desenvolvimento, Felipe Góes, o prédio será de fundamental importância
para o projeto Porto Maravilha. “A
construção da sede na região será um
elemento indutor da revitalização e do
desenvolvimento esperados na área. O
edifício vai obrigar a operação do meio
circulante do Banco Central. Está prevista a instalação de uma área de acesso livre para a população, com agências bancárias e dos Correios, espaço
cultural, restaurantes e lanchonetes e
um espaço educativo. A região certamente se beneficiará, não somente em
termos urbanísticos, mas também em
econômicos e sociais, com o aumento
do fluxo de pessoas e da segurança do
local”, acredita o secretário.

OPINIÃO

Entrevista com Jorge Arraes, da CDURP
Criada pela Prefeitura para gerir a
Operação Urbana Consorciada da
região portuária, conhecida como
Projeto Porto Maravilha, a Companhia
de Desenvolvimento Urbano da Região
do Porto do Rio de Janeiro – CDURP
– já nasce com metas desafiadoras:
mobilizar recursos para renovar a
infra-estrutura urbana e implantar
serviços de alto padrão de qualidade
na região portuária do Rio de Janeiro.
Em entrevista ao Porto Maravilha,
o presidente da Companhia, Jorge
Arraes, explica como será na prática
a atuação da entidade idealizada pela
prefeitura e revela que, ao integrar e
capacitar áreas urbanas, a CDURP
caminha no sentido de dar a todos o
direito de uma cidade sustentável.
O que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto
do Rio de Janeiro?
A CDURP foi criada pela Lei Complementar 102/2009, com a natureza jurídica de uma sociedade de economia
mista. Atualmente, o único acionista,
é o município. Mas seu estatuto prevê
a integração de outros sócios, seja da
iniciativa privada ou do poder público estadual ou federal. Seu objetivo
principal como gestora do Porto Maravilha é transformar a região num pólo
dinâmico de desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro.
Como será a atuação da CDURP?
A CDURP vai atuar em 5 grandes
frentes: na mobilização de recursos financeiros, através da criação e
gestão de um fundo de investimento
imobiliário; na gestão e regulação dos
serviços e da renovação da infraestrutura urbana, que serão operados, em
regime de concessão, por uma parceira público privada; na coordenação com os demais órgãos públicos
dos investimentos sociais e culturais
na região; na mobilização de investidores privados e orientação para que
os empreendimentos sejam econômica

e ambientalmente sustentáveis; e, na
promoção da participação da população e da sociedade civil para que
possam influenciar e principalmente
desfrutar dos benefícios do projeto.
De onde virão os recursos para financiar a operação urbana Porto
Maravilha?
Para financiar as obras de renovação
urbana do Projeto Porto Maravilha, a
Prefeitura conta com a contrapartida
dos investidores e dos grandes proprietários de imóveis interessados no desenvolvimento da Região Portuária do
Rio de Janeiro. Para que isso seja possível, vai ser utilizado um mecanismo,
previsto no Estatuto da Cidade, que são
os Certificados de Potencial Adicional
de Construção, os chamados CEPACs.
A Lei Complementar 101/09 alterou o
potencial construtivo na região, permitindo a construção de edifícios mais
altos do que os limites atuais, com
exceção das áreas de preservação e
patrimônio cultural e arquitetônico e
dos prédios destinados aos serviços
públicos. Para explorar o novo potencial construtivo da Região Portuária os
interessados – proprietarios e / ou investidores - deverão comprar CEPACs.
Com os valores arrecadados a Prefeitura vai realizar as obras necessárias
para transformar a região num marco
de desenvolvimento urbano e na porta
de entrada do Rio de Janeiro.

A CDURP também tem como objetivo atrair investidores para construir
na região do Porto?
Sim, parte do objetivo da companhia é fomentar novos empreendimentos imobiliários na região. Há
uma enorme quantidade de terrenos
públicos, principalmente federais, na
região que hoje são subutilizados.
Estes imóveis serão colocados no
mercado para o desenvolvimento de
empreendimentos residenciais e comerciais. Parte destes imóveis será
utilizada para a construção das vilas
de árbitros e de mídia das Olimpíadas de 2016. O que reforça a operação urbana Porto Maravilha e deixa
claro que ela vai realmente acontecer. Já estamos fazendo uma interlocução com o mercado imobiliário,
e sem dúvida, para os investidores, é
a hora de aproveitar a expansão do
potencial de construção numa área
de excelente localização e que em
breve terá uma ótima infra-estrutura
urbana e que contará com serviços
de alta qualidade.
Mas qual será o impacto do projeto
e destes investimentos para a população local?
É importante lembrar que é objetivo
do projeto dar uma condição de vida
melhor para quem já vive na região,
e também atrair novos moradores.
Hoje a região tem 30 mil habitantes

e queremos chegar aos 100 mil como
já houve no passado. O Projeto Porto
Maravilha está articulado com outras ações da Prefeitura que prevêem
a construção de creches e unidades
de saúde, reurbanização dos morros
com o reassentamento das famílias
que moram em áreas de risco em projetos habitacionais dentro da região.
Tem também uma lei de incentivos
fiscais para estimular os proprietários a recuperar os prédios com valor
histórico e arquitetônico. Sem esquecer que os moradores vão se beneficiar
da renovação urbana e das oportunidades de negócios e empregos que
serão gerados na região.
Qual é o maior desafio de administrar
uma operação urbana deste porte?
Poder orquestrar essas ações que envolvem interesses de vários setores
da sociedade. Há os interesses das
pessoas que vivem e trabalham na
região, dos proprietários de imóveis e
empresários. Há os investidores. Mas
há também os interesses da população
do Rio de Janeiro como um todo, já
que a região portuária apresenta um
imenso potencial de desenvolvimento
para a cidade e num padrão que pode
vir a ser referencia de urbanização.
Essa orquestração é o maior desafio.
Mas ele está sendo facilitado pelo
apoio que a Prefeitura vem recebendo
dos governos Estadual e Federal para
a realização do Porto Maravilha.
Quais são as maiores vantagens para
quem quer investir na região?
Ressalto três aspectos: primeiro, a localização absolutamente privilegiada.
Segundo, o processo de valorização
natural que vai ocorrer na área, com a
atração de pessoas, empregos e, consequentemente, clientes. Terceiro, os
incentivos fiscais, que são um grande
atrativo para quem quiser trazer uma
empresa para a região portuária. Sem
falar na oportunidade de desfrutar
das maravilhas do Rio.
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EDUCAÇÃO

Educação que transforma a realidade
Escola da Venerável Ordem
Terceira oferece educação
gratuita para jovens da
Região Portuária
Trabalhando para proporcionar
um futuro melhor a pessoas de diversas idades, a Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência
(VOT) está comemorando 391 anos
em 2010 sem nunca ter deixado de
lado a vontade permanente de transformar a realidade. Hoje, a Ordem
atende a 1200 jovens carentes da
Região Portuária na Escola Padre
Dr. Francisco da Motta (educação
infantil e ensino fundamental) e no
Colégio Sonja Kill (ensino médio).
A demanda é grande e não é por
acaso. Gratuitamente, os jovens têm
direito a educação regular, aulas

de inglês e alemão e cursos de capacitação no ensino médio, além de
duas refeições por dia. Funcionária
da Escola há quase 35 anos, a diretora Taiza Della Libera conta que,
em época de matrícula, formam-se
longas filas do lado de fora do antigo
prédio, em frente ao Largo de São
Francisco da Prainha.
Entre ex-alunos, há aprovados em
instituições de ensino prestigiadas,
como UERJ e PUC. Mantida pela Ordem e por instituições parceiras, como
o Rotary Club e entidades alemãs, as
duas instituições também oferecem
tratamento médico e odontológico de
graça e contam com uma rede de voluntários, vindos, principalmente, da
Alemanha. A equipe de professores é
formada por profissionais de escolas
particulares conhecidas, como Pentágono, Ph, Santo Inácio, entre outras.
Este ano, a Escola Padre Dr. Francisco da Motta completa 113 anos.

No ensino médio, os alunos têm
cursos de capacitação profissional,
como manicure, artesanato, artes
gráficas, além de uma padaria-escola. Há a intenção, segundo a supervisora de Obras Sociais da Ordem,
Conny Warsitz, de abrir um curso de
agente de saúde bucal. “Temos uma
visão mais ampla, e nosso objetivo é
aumentar as possibilidades profissionais dos jovens daqui”, afirma. Para

elas, a chegada do projeto Porto Maravilha veio em ótima hora. “Durante
muito tempo, nós, da Ordem, nos
sentimos sozinhos aqui. Mas, agora,
com o diálogo mais próximo com a
Prefeitura, a nossa expectativa é das
melhores”, afirma Taiza. As escolas
ficam no Beco João José, número 6,
no Morro da Conceição. Para outras
informações, o telefone de contato é:
(21) 2253-5651.

CULTURA

Arte e formação profissional para jovens
Ong oferece capacitação
para adolescentes em situação de risco e já conseguiu
inserir 2 mil jovens no
mercado de trabalho
Criada pela atriz Marisa Orth e pelo designer e cenógrafo Gringo Cardia, e
instalada há dez anos nas proximidades da Rodoviária Novo Rio, a Ong Spetaculu
oferece cursos gratuitos em diferentes áreas ligadas à indústria do espetáculo a
jovens da região e de diversos locais do estado. Os cursos têm duração de um
ano e os alunos saem capacitados e com indicação de estágio na área escolhida,
que pode ser cenografia, iluminação, fotografia, interpretação ou design. “Eu e a
Marisa começamos a escola pensando em fazer a nossa parte pela diminuição da
pobreza. Começamos pela nossa área, onde temos mais contatos, para conseguir
agregar pessoas. Foi aí que fizemos uma pesquisa e constatamos que o Rio é um
polo de espetáculos e diversos tipos de entretenimento, e não havia uma escola

8 | Porto Maravilha

de formação para isso”, conta Gringo Cardia. Há cerca de três anos,
o artista plástico Vik Muniz uniu-se à dupla e começou a fazer parte
da iniciativa. Hoje, é um dos diretores da Ong. Para participar dos
cursos, os jovens passam por um processo seletivo, onde são levados
em conta sua situação social, além do talento. “Mais do que dar um
pontapé inicial na profissão desses garotos, nós estamos preocupados
em oferecer uma educação cidadã. Queremos formar não um mero
técnico, mas uma pessoa crítica”, explica o designer. A revitalização
da Região é vista de forma muito positiva, uma vez que, segundo
Cardia, o projeto trará novas opções de lazer e moradia para a cidade. “A gente
desde o início pensou nas proximidades do Cais do Porto para montar a escola.
Aqui é como se fosse a última fronteira entre a periferia e a cidade, e não há um
poder paralelo, um comando criminoso. A grande vantagem daqui é poder agregar pessoas de diferentes origens”, acredita. Já foram inseridos no mercado de
trabalho dois mil jovens. Durante o curso, eles recebem, além de duas refeições,
uma bolsa-auxílio, que varia de R$ 100 a R$ 250. “Não é o suficiente, mas essas
bolsas já dão uma ajuda aos garotos e só existem graças aos diversos parceiros
que conseguimos para o projeto”, diz Cardia. A Spetaculu fica na Avenida Rodrigues Alves, 847, no Cais do Porto. O telefone para informações é (21) 2233-2875.

