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Aos poucos, os cursos ministrados 
na Região Portuária começam a for-
mar uma rede que auxilia na capaci-
tação de profissionais e oferece mais 
cidadania à população. Neste segun-
do semestre, por exemplo, os cursos 
de Fotografia, Maquiagem e Provi-
denciando Vidas, têm desenvolvido 
atividades conjuntas que, além de for-
necer uma formação mais completa a 
diversos profissionais, auxiliam no for-
talecimento da cidadania. Todas estas 
ações são patrocinadas pela Conces-
sionária Porto Novo, no âmbito do 
Programa Porto Maravilha Cidadão, 
e representam mais oportunidades 
profissionais para a comunidade.

É o caso de Jorge da Conceição, 
morador da Região Portuária que, 
após participar da capacitação em Fo-
tografia, percebeu que o curso de Ma-
quiagem poderia complementar a sua 
formação. “Às vezes não há quem 
faça a maquiagem antes de um ensaio 
fotográfico, por exemplo. Além disso, 
tenho a garantia de que a maquiagem 
vai atender àquilo que espero. Assim, 
tenho me tornado um profissional cada 
vez mais completo”, afirma. 

Jorge, que também fez o curso de Ma-
quiagem Artística e o de DJ, todos ofere-
cidos pela Concessionária Porto Novo, 
demonstra que as oportunidades profis-
sionais têm aumentado gradativamente. 
“Aos poucos, o trabalho vai sendo divul-
gado, principalmente pelas redes so-
ciais. O meu diferencial é ter a qualifica-

ção necessária para oferecer um serviço 
com qualidade”, comemora. 

A integração entre estas diversas 
frentes se fortalece a partir da troca 
de experiências entre os professores e 
alunos. “Os cursos começaram a se 
entrelaçar e, assim, fazer o book foto-
gráfico das gestantes do Providen-
ciando Vidas se tornou o projeto final 
da turma de fotografia. É uma experi-
ência muito válida para os dois lados. 
Além disso, buscamos valorizar as 
paisagens da Região Portuária. A tur-
ma já fotografou em espaços como o 
Jardim do Valongo, o Armazém 6, 
Morro da Conceição e Pedra do Sal”, 
completa a professora do Curso de 

Integração entre cursos traz
capacItação e cIdadanIa à regIão portuárIa

Cursos ofereCidos na região Portuária desenvolvem atividades 
Conjuntas, ProPorCionando uma formação ComPleta

Fotografia, Cecília Fonseca. 
Providenciando vidas – Grávi-

das de pouco mais de seis meses, 
Naiara de Azevedo, 15 anos, e Isa-
bella Lima, 13 anos, fizeram o book 
fotográfico do Providenciando Vidas 
a partir desta parceria. Para elas, o 
aprendizado que o programa pro-
porciona foi fundamental. “Durante 
o curso, há diversas palestras, foi 
bem esclarecedor”, diz Isabella. E 
Mayara completa: “Foi uma amiga 
que me indicou o Providenciando Vi-
das. Foi muito bom participar, apren-
di a fazer coisas novas, como o bis-
cuit e também a me prevenir”, 
explicou a futura mãe da Valentina.



edItorIaL
Cursos patrocinados pela Concessionária Porto Novo na Região Portuária começam a formar uma rede colaborativa. 
Os cursos de Fotografia, Maquiagem e o Providenciando Vidas, por exemplo, têm desenvolvido atividades conjuntas, 
oferecendo uma formação completa aos profissionais. O exercício da cidadania também passa por iniciativas culturais 
e educativas, como a que ocorreu no Dia do Idoso, quando 40 pessoas que fazem terapias diversificadas no Centro 
Psiquiátrico do Rio de Janeiro realizaram visita no Espaço Meu Porto Maravilha. A Porto Novo também esteve no 
TEDGlobal 2014, apresentando o processo de revitalização de uma área de 5 milhões de metros quadrados. Durante 
o evento, um grupo formado por executivos de todo o mundo mergulhou na história local, a partir de visita guiada pela 
Região Portuária. Boa leitura!

a direção da Porto novo
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dIa do Idoso é comemorado com muItas
Lembranças na regIão portuárIa

idosos visitam o espaço meu Porto maravilha e
relembram a história da região Portuária

Para celebrar o Dia do Idoso, 
em 01/10, a Concessionária Por-
to Novo organizou um passeio 
para 40 pessoas que fazem tera-
pias diversificadas no Centro Psi-
quiátrico do Rio de Janeiro (CPRJ), 
localizado na Praça da Harmo-
nia, na Região Portuária.

O grupo foi recebido com lanche 
no Espaço Meu Porto Maravilha, 
antes de dar início à visita guiada 
na sala interativa.

A gerente de Recursos Humanos 
do CPRJ, Telma Rangel, explicou que 
esse tipo de iniciativa é essencial 
para promover a inclusão social.

“Sem companhia, dificilmente eles 
viriam até aqui. Até a condição físi-
ca vira um obstáculo, o medo de su-
bir em um ônibus e acabar caindo. 
Mas em grupo, eles se sentem esti-
mulados, ainda mais sabendo que 
estão recebendo cuidados para que 
o passeio transcorra em segurança”.

A maioria dos participantes se en-
cantou com a tecnologia do espa-
ço. A cada toque na tela de 22 me-
tros, a reação era de surpresa ao 
ver uma nova informação surgindo.

“Nunca pensei em usufruir de 
algo tão fácil de lidar, estou maravi-
lhada. Nem precisa apertar, é só 
encostar o dedo de leve e os textos 
aparecem”,  afirmou a aposentada 
Lucideuza Pereira, de 72 anos.

Para a musicoterapeuta Mônica 
Deiss, que estava acompanhando o 
grupo, as atividades diferenciadas 
para os idosos reforçam a sensação 
de bem-estar.

“No CPRJ eles tocam instrumentos, 
cantam, dançam e até recitam. A 
música ajuda a relembrar momentos 
importantes do passado e serve 
como um canal de expressão. Um 
passeio como o de hoje é extrema-
mente importante não apenas pelo 
aspecto do entretenimento, mas tam-

bém, para estimular a memória”.
Dona Joana, de 78 anos, foi uma 

das participantes que reviveu fatos 
há muito tempo esquecidos, en-
quanto as imagens abriam na tela. 

“Eu acabei me lembrando da épo-
ca da construção da Perimetral, co-
nhecia algumas pessoas que traba-
lharam na obra para erguer o 
viaduto. É impressionante que essa 
estrutura tenha sido demolida, mas 
é para um bem maior. A região vai 
ficar muito bonita”, comemorou.



LeI da ppp compLeta 10 anos proporcIonando 
benefícIos à popuLação

Desde a criação da lei nº 
11.079/2004, que instituiu a parce-
ria público-privada (PPP) no Brasil, 
grandes projetos de interesse da po-
pulação puderam sair do papel e vi-
rar realidade. Atualmente, mais de 
60 contratos de PPPs estão em vigor 
em todo o país. Um dos maiores foi 
firmado entre a Concessionária Porto 
Novo e a Companhia de Desenvolvi-
mento Urbano da Região do Porto 
do Rio de Janeiro (Cdurp) para a re-
cuperação da Região Portuária, no 
valor de R$ 8 bilhões.

Dentro deste contrato, a Porto Novo 
é responsável pela prestação dos ser-
viços da Operação Urbana Porto 
Maravilha e pela execução das obras 
associadas, em uma área de 5 mi-
lhões de metros quadrados, que 
abrange os bairros da Gamboa, Saú-
de e Santo Cristo, além de parte do 
Centro da cidade. “Um dos princi-
pais desafios é a implantação de um 
novo sistema viário na região. Com 
as vias Binário do Porto e Expressa, a 

capacidade de tráfego na região 
será aumentada em 27%. Além dis-
so, dentro do conceito de mobilidade 
urbana, está a implantação do VLT, a 
construção de um parque linear de 
215 mil m² e 17 km de ciclovia”, re-
forçou José Renato Ponte, presidente 
da Concessionária.

Já na área de prestação de servi-
ços urbanos, a Porto Novo realiza 
atividades como pavimentação, con-
servação de áreas públicas, limpeza 
de bueiros, recomposição de viadu-
tos, iluminação, coleta de resíduos, 
limpeza das encostas, remoção de 
vegetação, e outras atividades que 
trazem mais conforto à comunidade. 

PPP- A Lei da PPP, que acaba de 
completar 10 anos, surgiu da necessi-
dade da união entre os entes públi-
cos e privados para o desenvolvimen-
to da infraestrutura no Brasil, já que o 
Poder Público, sozinho, não tem re-
cursos para investimentos elevados 
em curto espaço de tempo. Atualmen-
te, os contratos de PPP no Brasil são 
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utilizados desde a construção e ges-
tão de rodovias até construção de 
escolas, hospitais e saneamento. 

Além de resguardar o interesse pú-
blico, os contratos não podem ser in-
feriores a R$ 20 milhões e precisam 
ter no mínimo cinco e no máximo 35 
anos de duração. Na Concessioná-
ria Porto Novo, o envolvimento da 
área Jurídica é fundamental: o esco-
po do trabalho envolve desde uma 
operação de financiamento de um 
grande projeto até a elaboração de 
um parecer jurídico.

“No dia a dia, a minha equipe su-
pera diversos desafios, tendo em vista 
que o contrato com a Cdurp envolve 
a prestação de serviços para a revita-
lização e manutenção da Operação 
Urbana Porto Maravilha, além da re-
alização de obras. É preciso ter muita 
atenção aos detalhes e à multiplicida-
de de questões em diversas áreas do 
direito que se apresentam diariamen-
te”, avalia Carla Fortes, gerente jurídi-
ca da Concessionária Porto Novo.

um dos maiores contratos de Parceria Público-Privada do país foi firmado entre a Concessionária Porto novo e a
prefeitura do rio para execução de obras de revitalização de uma área de 5 milhões de metros quadrados



a central de atendimento da Concessionária Porto Novo funciona 24h por dia e está disponível a toda a população carioca, em especial àqueles que querem solicitar reparos na 
iluminação, pavimentação, sinalização, poda de árvores, limpeza de ruas e bueiros e coleta de lixo, na região da Operação Urbana Porto Maravilha. esta central também é uma 
ferramenta de apoio ao controle de tráfego da Região Portuária e está ligada diretamente ao Centro de Controle de Operação da Porto Novo. O número é o 0800-880-7678.
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porto noVo partIcIpa do tedgLobaL 2014

O TEDGlobal 2014, ocorreu na 
Praia de Copacabana, Zona Sul do 
Rio de Janeiro, entre os dias 06 e 10 
de outubro. Com o tema South!, foi a 
primeira vez que o evento foi realiza-
do na América Latina e a Concessio-
nária Porto Novo participou ativa-
mente, com a manutenção de um 
stand de 30 metros quadrados.

Com o formato de uma elipse, o 
stand abrigava uma tela curva de 
5,75 metros de comprimento. O ob-
jetivo foi o de criar uma experiência 
imersiva, proporcionada pela proje-
ção em 180 graus, que preenche 
todo o campo visual, provocando no 
público a sensação de estar inserido 
nos acontecimentos exibidos.  

O filme, com aproximadamente 
dois minutos de duração, foi basea-
do nas imagens em preto e branco 
da Região Portuária, antes do início 
da Operação Urbana Porto Maravi-
lha. Após a implosão do Elevado da 
Perimetral, essencial para o processo 
de revitalização, as cenas passaram 
a ser coloridas, indicando como fica-

rá a região com o fim das obras.  
O visitante também teve acesso a 

vídeos sobre as transformações pelas 
quais a região passa, podendo esco-
lher temas específicos através de um 
tablet com acesso à TV Porto Novo, 
no site da concessionária. 

Conhecendo a região Portuária 
Os participantes do TEDGlobal 

2014, a maioria formada por execu-
tivos de empresas de diversos países, 
visitaram a Região Portuária. O gru-
po, de aproximadamente 40 pesso-
as, iniciou o passeio no Espaço Meu 
Porto Maravilha.

Na sala interativa, os participantes 
receberam explicações sobre a Ope-
ração Urbana Porto Maravilha, que 
está recuperando uma área de cinco 
milhões de metros quadrados. Em se-
guida, os visitantes mergulharam na 
história local, ouvindo atentamente 
as explicações sobre a chegada dos 
escravos ao Brasil, tendo o Cais do 
Valongo como porta de entrada. 

O grupo caminhou também pelos 
Jardins do Valongo e pela Pedra do 
Sal, local que despertou interesse por 
ser apontado por historiadores como 
berço do samba.  O passeio termi-
nou com uma roda de samba no Es-
paço Meu Porto Maravilha, onde os 
animados participantes puderam 
aproveitar o ritmo que é um dos sím-
bolos da cultura brasileira. 

aCesse a tv Porto novo e assista 
ao vídeo exibido no tedglobal.

stand interativo da Porto novo no tedglobal

executivos de diversos países visitam a região Portuária


