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Editorial

Território
da inovação
Criatividade foi elemento fundamental para
tornar realidade a revitalização da Região
Portuária, encarada por décadas como promessa que jamais sairia do papel. Assim,
com solução inovadora, foi possível formar
a parceria público-privada que assegurou a
realização de tantas obras de impacto na
área do Porto.
Antes degradada, a região começa a receber
nova infraestrutura com facilidades de tecnologia e mobilidade, o que atrai justamente
empreendedores que fazem da criatividade
o seu negócio. Escritórios de arquitetura e
design, startups, empresas de audiovisual e
produtoras culturais escolheram fincar suas
bases na Zona Portuária.
Esse ambiente levou à formação de uma
rede, o Distrito Criativo do Porto, que une
todas essas iniciativas para desenvolver
negócios em agenda integrada e eventos
relacionados à economia criativa.
A inovação chega a uma área histórica sempre acompanhada da preocupação em preservar o patrimônio. Belo exemplo é a Igreja
de São Francisco da Prainha, de 1696, que
após minucioso trabalho de restauração foi
reinaugurada em julho. Na Região Portuária,
futuro e passado se encontram no caminho
da construção de uma cidade melhor.
Eduardo Paes
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Primeira composição do VLT Carioca desembarcou no Porto do Rio no fim de junho

Mais de 42% das obras de implantação do VTL estão concluídas
A implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) avança e se torna visível aos frequentadores
do Centro e da Região Portuária. A instalação de trilhos ao longo dos 28km previstos incluem
vias como Binário do Porto, Avenida Rodrigues Alves, Praça Mauá e Avenida Rio Branco. No início de agosto, a evolução das obras atingia 42%. Perto da Rodoviária Novo Rio, a Rua General
Luís Mendes de Moraes recebeu as duas primeiras composições que desembarcaram no Rio de
Janeiro em junho e agosto – cada uma tem 40 metros de comprimento. Dos 32 trens do VLT
Carioca, cinco virão de La Rochelle, na França, e 27 estão em fabricação em Taubaté, interior
de São Paulo. Em abril de 2016, o sistema começa a operar comercialmente.
Instituto Pretos Novos: 10 anos de história
O Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos (IPN) comemorou em 27 de maio 10 anos
de atuação na Região Portuária. A casa na Rua Pedro Ernesto foi construída em área utilizada
pela igreja no início do século XIX para enterrar os pretos novos (como eram chamados os
africanos escravizados recém-chegados ao Brasil). Hoje o imóvel funciona como centro cultural
e de pesquisa da Diáspora Negra, parte do Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração da
Herança Africana. Com apoio do programa Porto Maravilha Cultural, o espaço reúne museu de
memória da herança africana, biblioteca, centro de visitação, programas de treinamento de
professores e galeria de mostras de arte itinerantes.
Talma reinaugura tradicional Escolinha de Futsal
A Sociedade Dramática Particular Filhos de Talma reinaugurou em agosto escolinha de Futebol
de Salão gratuita para crianças e adolescentes de 9 a 15 anos. A atividade fazia sucesso na
Gamboa nas décadas de 70 e 80, quando crianças praticavam o esporte na antiga quadra do
5º Batalhão da Polícia Militar, atrás da Praça da Harmonia. Projeto beneficiado pelo programa
Porto Maravilha Cidadão com patrocínio da Concessionária Porto Novo tem inscrições gratuitas
pelo email sdpfilhosdetalma@yahoo.com ou telefone 99669-6916.
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habitação

Porto para antigos e novos moradores

Conferência aprovou plano para orientar
ações da prefeitura na área central

Para o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região
do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), Alberto Gomes Silva, a construção de
moradias na área favorece a mobilidade urbana. “Aproximar casa e trabalho
promove melhor integração da cidade. A combinação de edifícios corporativos, residenciais, serviços públicos de qualidade, equipamentos culturais e
comunitários será grande atrativo para atuais e futuros moradores”, avalia.
A legislação do Porto Maravilha garante conjunto de estímulos fiscais, edilícios e urbanísticos para a produção habitacional. A incorporadora Tishman
Speyer anunciou em março o empreendimento Lumina Rio na Avenida
Venezuela. O projeto prevê 1440 unidades residenciais, cinco lojas e 765
vagas de garagem. Os primeiros 360 apartamentos serão lançados em
2017. A 300 metros, onde funciona fábrica que abastece boa parte das
padarias da cidade desde 1887, o Moinho Fluminense prepara-se para viver novo capítulo. Com previsão de inauguração para 2018, o imóvel vai se
transformar em complexo multiuso com 36 unidades residenciais, além dos
200 quartos de hotel design, torre de mais de 50 mil m² de área para locação, centro de lojas de aproximadamente 17 mil m² com cinemas e praça de
alimentação, centro médico e escritórios. O prefeito Eduardo Paes ressaltou
importância dos investimentos para a Região Portuária. “As 1.440 unidades
residenciais nos edifícios da Tishman, por exemplo, vão incrementar em 5%
a população atual de 32 mil pessoas da Região Portuária”, explicou.

No início do ano, a Cdurp selecionou projeto de arquitetura para 300 unidades de Habitação de Interesse Social a ser construídas pelo programa Minha
Casa Minha Vida. O conjunto nas ruas Livramento e Silvino Montenegro
beneficiará famílias com renda de até três salários mínimos. Em julho, foi
assinado contrato para construção de outro projeto, conjunto residencial
Quilombo da Gamboa com 117 unidades em quatro terrenos na Via Binário
do Porto (dois cedidos pela União e dois desapropriados e cedidos pela
Prefeitura do Rio).
Plano de Habitação de Interesse Social projeta 10 mil unidades
A fim de assegurar a produção de moradia e atender à demanda da região
e da cidade por unidades no Centro, o Plano de Habitação de Interesse
Social do Porto Maravilha (PHIS-Porto) elaborado pela Cdurp com apoio do
Instituto Pereira Passos (IPP), do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade
(IRPH), da Secretaria Municipal de Habitação (SMH), da Secretaria Municipal
de Urbanismo (SMU), parceiros do Pacto do Rio, foi concluído em agosto com
ampla participação popular.
Após cinco audiências públicas com média de 250 pessoas, conferência
com mais de 400 participantes aprovou plano que vai orientar as ações da
prefeitura na área. O documento estabelece metas ao longo dos próximos
10 anos, introduz conjunto de inovações, como a locação social, que contribui de modo significativo para a permanência dos atuais moradores e a
oferta de Habitação de Interesse Social para o adensamento populacional
da região. O cenário traçado pelo plano prevê a produção de 10 mil unidades.
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A Prefeitura do Rio anunciou novos planos de moradia para a Região
Portuária. A divulgação de projetos que vão de unidades Habitação de
Interesse Social a apartamentos de alto padrão confirma a diversidade de
ocupação da área. Previsão de salto dos atuais 32 mil para 100 mil moradores em 10 anos começa a se concretizar.

//criativos
e coletivos
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Distrito reúne 320 profissionais de 50 empresas de Design,
Comunicação, Tecnologia da
Informação, Arte Urbana e Moda

Integrante do Coletivo do Porto, complexo de empresas que se
instalou na Região Portuária antes das obras, Daniel Kraichete
explicou que o novo distrito já se reúne quinzenalmente e prepara agenda coletiva de eventos. “Nosso foco é, com criatividade, inovação e tecnologia, incentivar novas dinâmicas e redes
de trabalho. Criar ambiente para novas ideias”, define. O grupo
está finalizando projeto de plataforma digital que vai conectar
empresas e iniciativas, fomentar negócios e divulgar ações promovidas pelo Distrito. “Queremos que tudo funcione num movimento orgânico e sustentável, com espírito de colaboração”,
acrescenta.
Cidades como Lisboa, Berlim, Barcelona, Miami, Johanesburgo e
Porto Alegre experimentaram modelos similares de organização.
O Distrito Criativo do Porto foi criado por inciativa das próprias
empresas da área com apoio da Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp), empresa
da Prefeitura do Rio responsável pelo Porto Maravilha. Até agora, o grupo reúne 320 funcionários de 50 empresas de perfis
diversos como Design, Comunicação, Tecnologia da Informação,
Arte Urbana e Moda. Até o fim do ano, estão programados
novos eventos, como Fórum Criativo do Porto, Rodada de
Negócios Criativos, ARTRua, Semana Design Rio, Mercado Rua
e Visualismo.
A Prefeitura do Rio apoia o grupo desde sua concepção por ação
da Cdurp. “Pesquisas mostram que a indústria criativa vem ampliando participação no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do
Rio, gerando salários superiores aos de outras áreas”, justifica
o presidente da Cdurp, Alberto Gomes Silva. Para o secretário
executivo de Coordenação de Governo, Pedro Paulo Carvalho
Teixeira, o setor público pode impulsionar a economia criativa
por meio de incentivos fiscais. “Esta é uma vocação do carioca.
Por isso acredito que é importante abraçar esta ideia, discutir
tributos neste sentido”, sugere o secretário, apontando que a
prefeitura vai anunciar pacote de incentivos em breve.

Com o fortalecimento da indústria criativa da Região Portuária,
área que atrai projetos inusitados como murais de grafite - o
maior da cidade, do artista baiano Toz, está na Saúde - e grandes produções artísticas, moradores participam da transformação. Parceria do Sistema Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Sistema Firjan) com a empresa Subsea7 e o
Distrito Criativo do Porto oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em fotografia, edição de vídeo e operação
de câmera aos alunos da Escola Padre Francisco da Motta, no
Morro da Conceição. “Temos parceiros estratégicos para garantir a aceleração do desenvolvimento dessas empresas, mas
principalmente a formação de mão de obra de moradores que
serão empregados nesta indústria em crescimento”, explica
Daniel Van Lima, gerente de Desenvolvimento Econômico e
Social da Cdurp.
Desafio propõe criatividade a serviço do Porto Maravilha
Durante o lançamento, Nina Lualdi, diretora de Estratégia e
Planejamento da Cisco, empresa apoiadora do projeto, apresentou o Desafio Cisco de Inovação Urbana Porto Maravilha.
Empreendedores, desenvolvedores e startups (empresas
jovens que exploram atividades inovadoras) poderão propor
soluções digitais com foco em melhorias no dia a dia da área.
Aberto a grupos de todo o Brasil, o desafio recebe inscrições
até 7 de setembro (www.DesafioCisco.com.br). Os cinco melhores projetos ganham acesso a programa de aceleração do
negócio e ingressos para sessões dos Jogos Olímpicos de 2016.
“Acreditamos em uma cidade inteligente e humana, que utiliza
a tecnologia como facilitadora da conexão e engajamento entre o cidadão, o governo e a cidade. Queremos projetos que
promovam a inclusão social e o bem estar. Buscamos gente que
passe de consumidor a ‘fazedor’ da cidade”, defendeu Lualdi.

Eventos que ainda vão rolar em 2015
Rodada de Negócios Criativos - setembro
ARTRua – setembro
Visualismo – setembro
Mercado Rua - outubro
Semana Design Rio – novembro
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roposta de ocupação que tomou conta de diversas cidades do mundo chegou oficialmente à Região Portuária no
dia 11 de agosto com o lançamento do Distrito Criativo
do Porto no Museu de Arte do Rio (MAR). Coletivos e empresas dos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo unem força,
trabalho e informações para ampliar oportunidades de negócios
e construir agenda integrada para a economia criativa na região.

serviços

Equipes do Túnel Rio450
passam no teste
Exercício simulado de acidente envolveu mais de 110 pessoas e avaliou como positiva a capacidade de resposta das equipes de emergência
do Corpo de Bombeiros e da Concessionária Porto Novo em ocorrências no Túnel Rio450. Em julho, ação de uma hora simulou colisão entre
ônibus e carro de passeio, princípio de incêndio e resgate de feridos. Para o tenente-coronel Bastos de Souza, comandante do Grupamento
Operacional do Comando-Geral, testes são importantes treinos para situações-limite: “Esta é uma região que ainda vai receber muita gente,
precisamos de treinamentos. Observamos o que melhorar e o que pode ser feito em menos tempo ou de outra maneira”, avaliou, ao concluir
que as equipes passaram no teste.
No acidente simulado, o túnel foi fechado. Os 34 figurantes se comportaram como
três tipos de vítimas: as que não sofreram traumas e conseguiram sair do local por
conta própria; as que apresentaram trauma, permaneceram conscientes, mas sem
capacidade de locomoção; e as mais graves, inconscientes, que precisaram de socorro e transferência imediata para hospitais próximos até de helicóptero.
O Túnel Rio450, o primeiro subterrâneo do Rio de Janeiro, foi inaugurado no dia 1º
de março de 2015, aniversário da cidade do Rio de Janeiro. A nova via é monitorada 24 horas por dia por 32 câmeras de segurança com tecnologia de Detecção
Automática de Incidentes (DAI) instaladas ao longo dos 1.480 metros de extensão.

Outros equipamentos de
segurança do Túnel Rio450
- Túnel Auxiliar de Segurança, com sete
saídas de emergência para evacuação e
acesso de equipes de socorro
- Comunicação direta com o usuário por
telefones instalados no túnel e sistema
de megafonia
- Sistema de exaustão com 12 jatoventiladores que têm capacidade de
dissipar fumaça
- Onze conjuntos de sinalizadores
indicativos da condição do fluxo ou de
obstruções de tráfego (verde/vermelho),
no teto do túnel, em cada pista
- Sensores de qualidade do ar, de
visibilidade e detecção de acidentes

Fotos: PAWEL LOJ

- Sistema de combate a incêndios, com
hidrantes e extintores
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- Equipes e veículos de apoio na entrada
e saída do túnel
- Dois painéis de mensagens para
informes de condição de tráfego

Serviço à moda do Porto Maravilha

Quando se ouve falar em Porto Maravilha, qual é a primeira coisa em que
se pensa? Obra, revitalização, mobilidade urbana... E é bem por aí mesmo.
Desde 2010, o projeto transforma estruturalmente os bairros da Saúde,
Gamboa e Santo Cristo. As principais obras ficam prontas em 2016, mas
o caminho é longo. O que poucos sabem é que serviços públicos municipais são prestados até 2026 pela mesma concessionária contratada pela
prefeitura para a execução das obras, a Porto Novo.
O contrato prevê coleta e varrição das ruas, manutenção de árvores
existentes em vias e praças públicas e plantio de novas mudas. Inclui sinalização semafórica, sinalização horizontal [pintura de faixas nas ruas],
instalação e manutenção de placas indicativas de trânsito, conservação e
manutenção das calçadas e pavimentos das ruas, manutenção das estruturas de passarelas e viadutos, operação do trânsito com seus agentes
e câmeras posicionadas nos principais pontos da área. “O que antes era
executado por cada secretaria ou órgão público municipal, hoje continua coordenado pelo município, mas executado pela Porto Novo”, explica
Alberto Silva, presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da
Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp).
No primeiro semestre de 2015, foram coletadas 7.726 toneladas de resíduos em coleta domiciliar e urbana, média de 1.294 por mês. Gerente de

Serviços e Obras da Cdurp, João Carlos Zimpel destaca o novo modelo de
gestão de resíduos. “Fizemos diagnóstico de todo lixo gerado no Porto
Maravilha, identificando áreas comerciais, residenciais e industriais. Com
isso, há um planejamento de coleta e varrição direcionado a cada área.
Uma melhoria praticada aqui é o serviço diário das ruas”, explica.
No controle do trânsito, a concessionária tem 150 agentes nas ruas e
97 câmeras de monitoramento do Centro de Controle de Operações.
Em operações especiais, como em carnavais e na inauguração do Túnel
Rio450, há uma média de 76 agentes de trânsito extras dedicados.
Outra vantagem apontada por Zimpel é a funcionalidade e a rapidez nas
resoluções de problemas no modelo de concessão. “Destaco a agilidade que o processo proporciona. Conseguimos pedir reparos de manhã
que são executados na mesma noite. Com o tempo, a população da área
consegue ver a região se modificando não apenas com as obras mas
também com a melhoria na prestação dos serviços públicos”, constata.
Reclamações, sugestões e solicitações, como reparo de iluminação pública e coleta de entulho, podem ser solicitadas pelo telefone gratuito
0800 880 7678.

Porto Maravilha
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Vias do Porto Maravilha ganham nova rotina de manutenção e limpeza. Todo o trabalho é acompanhado pelo Centro de Controle de Operações

PATRIMÔNIO

De portas abertas para
quem esperou com

fé

Restaurada pelo Porto Maravilha Cultural, Igreja de São Francisco da Prainha reabre após 10 anos de interdição
Depois de mais de uma década sem celebrações religiosas, a Igreja de
São Francisco da Prainha , no Morro da Conceição, reabriu com missa de
Ação de Graças celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom
Orani João Tempesta no dia 7 de julho. O restauro se deu por intervenção do Porto Maravilha Cultural, programa de valorização do patrimônio
material e imaterial da Região Portuária coordenado pela Companhia de
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp),
empresa da Prefeitura do Rio responsável pela revitalização da área.
Durante a missa, o prefeito Eduardo Paes destacou a importância
da abertura do imóvel para a região. “Reinauguramos a Igreja de São
Francisco da Prainha. O incrível do Porto Maravilha é justamente permitir que ao mesmo tempo em que se moderniza uma região da cidade se
preserve também seu patrimônio histórico e cultural”, comentou.
Para a moradora Nasaret Aparecida de Freitas, é gratificante ver a igreja
reaberta. “Fico muito feliz por fazer parte disso. Acompanhei a obra desde o início, passava aqui quase todos os dias para ver de perto e trazer
cafezinho para os operários. Agradeço a Deus e a todos que trabalharam e nos deram esse presente”, comemorou.

História
Construída em 1696 pelo Padre Francisco da Motta e doada em testamento à Ordem Terceira de São Francisco da Penitência em 1704,
a igreja da Rua Sacadura Cabral, na subida do Morro da Conceição, é
tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) como monumento artístico. A reconstrução tornou-se tradição
desde que a primeira capela foi erguida. Durante a invasão francesa, em
1710, as tropas de Jean-François Duclerc estavam encurraladas entre a
capela e o trapiche (armazém próximo ao cais para depósito e guarda
de mercadorias) de propriedade da Ordem Terceira de São Francisco
da Penitência. Para provocar a rendição do inimigo, o então governador Castro Morais ordenou o incêndio dos dois prédios. Por alguns anos,
tudo ficou em ruínas, até que a Ordem mandou reedificar o trapiche, à
época, o mais importante da cidade.
Em 4 de novembro de 1738, a nova capela foi construída no local da
antiga para satisfazer o grande número de fiéis. A nova Igreja de São
Francisco da Prainha ficou pronta em 1740. Em 2013, a Cdurp contratou
para o restauro a empresa Biapó, que venceu licitação para recuperar o
prédio em investimento de R$ 3,9 milhões.

Foto: J. P. Engelbrechet

Moradores do Morro da Conceição e do entorno podem se programar para a retomada
das atividades eclesiásticas. De acordo com
o responsável pela igreja, Antonio Benedito
de Jesus da Silva Bitencourt, a capela ficará
aberta a visitação das 9h às 11h30 e das 13h
às 16h, de segunda a sexta-feira.

“Uma igreja aberta é uma porta aberta a todos. Agora os moradores podem vir todos os domingos à missa, programar batizados e casamentos.
É um ganho muito grande para quem viu a igreja quase caindo”, resume
Marília de Souza, moradora do Morro da Conceição.

Prefeito Eduardo Paes participou
de missa calebrada por Cardeal
Dom Orani Tempesata
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Fiéis lotam a igreja na
reinauguração

