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Começou, em maio, mais uma 
importante etapa das obras da 
Operação Urbana Porto Maravi-
lha: a escavação da rampa de 
acesso ao túnel da Via Expressa. 
Essa rampa, quando finalizada, 
será a entrada e a saída do Túnel  
da Expressa, via que ligará o Ater-
ro do Flamengo, nas imediações 
do Aeroporto Santos Dumont, à 
Av. Brasil e Ponte Rio-Niterói.

Com isso, seguem bem avança-
das as obras da Via Expressa que 
terá 6.847 metros de extensão, sen-
do 3.022 metros em túnel. Mais de  
600 operários trabalham em três 
turnos, nas três frentes localizadas 
na Av. Rodrigues Alves e nos poços 

de acesso da Praça Barão de Ladá-
rio e da Avenida Venezuela, e já 
garantiram a escavação de 54% 
das obras do túnel.

“Estamos caminhando cada vez 
mais rumo à conclusão do futuro 
sistema viário da Região Portuá-
ria. Esse novo modelo, além de 
aumentar a capacidade de escoa-
mento do tráfego, permitirá a 
abertura de um grande passeio 
público, com 61 mil m² e 2,6 km 
de extensão, do Armazém 8 até a 
Praça XV. Vamos proporcionar 
mais qualidade de vida para a 
população carioca”, detalha José 
Renato Ponte, presidente da Con-
cessionária Porto Novo.

Porto Novo iNicia a escavação
da ramPa do túNel da via exPressa 

Obras da via que terá 6.847 metros estão avançadas

“Estamos caminhando 
cada vez mais rumo à 
conclusão do futuro 
sistema viário da 
Região Portuária.”

José renato Ponte,
presidente da Porto Novo.

A nova Via Expressa, que substi-
tuirá a Perimetral, terá três faixas 
em cada sentido. Combinada à 
Via Binário do Porto, inaugurada 
em 2 de novembro de 2013, au-
mentará a capacidade do tráfego 
em 27%, a partir de 2016.



editorial
Maio foi um mês de grande avanço da Operação Urbana Porto Maravilha. Com o empenho e a dedicação de mais de 
600 profissionais envolvidos no projeto, foi possível realizar a demolição de novos trechos do Elevado da Perimetral e 
avançar ainda mais com as obras da Via Expressa. Em breve, o Rio de Janeiro ganhará uma série de novos benefícios: 
paisagens até então escondidas serão devolvidas, cariocas terão um novo e grande passeio público e a região ganhará 
um novo sistema viário. Tudo isso será possível devido a uma equipe capacitada e treinada, que não mede esforços para 
requalificar a área de 5 milhões de metros quadrados da Região Portuária do Rio. 

A direção da Porto Novo
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A remoção dos 4.750 metros do 
Elevado da Perimetral teve início 
em novembro de 2013 e, até o mo-
mento, já foram demolidos quase 
2.800 metros. Essa revolução urba-
nística devolve paisagens que esta-
vam escondidas do olhar do cario-
ca, além de promover o reencontro 
das águas da Baía de Guanabara 
com a cidade.

Para o avanço do desmonte da 
Perimetral, em maio, a Prefeitura do 
Rio, por meio da Secretaria Munici-
pal de Transportes (SMTR), da Com-
panhia de Engenharia de Tráfego 
do Rio de Janeiro (CET-Rio), da 
Companhia de Desenvolvimento Ur-
bano da Região do Porto do Rio de 
Janeiro (Cdurp) e da Concessioná-
ria Porto Novo, realizou importan-
tes alterações no trânsito nos fins de 
semana de 09/05 a 12/05, 16/05 
a 19/05 e 23/05 a 26/05, quan-
do parte da Avenida Rodrigues Al-
ves foi interditada. Assim, foi possí-
vel realizar a atividade de remoção 
do Elevado nos trechos entre a Rua 
Silvino Montenegro e a Avenida Ba-
rão de Tefé, entre a Avenida Barão 
de Tefé e a Rua Antônio Lage e en-
tre a Avenida Pereira Reis e a Rua 
Cordeiro da Graça.

Durante essas operações, segun-
do o gerente do Centro de Controle 

mais da metade do elevado
da Perimetral Já foi demolida

de Operações da Porto Novo, Ga-
briel Cavalcanti, o maior desafio é 
mudar o tráfego impactando o mí-
nimo possível na rotina da popula-
ção.  “Sabemos que qualquer alte-
ração, por menor que seja, precisa 
de um bom planejamento para não 
causar transtornos ao cidadão. An-
tes mesmo do início das interven-
ções, já disponibilizamos agentes 
educadores posicionados em pon-
tos estratégicos para distribuir fo-
lhetos aos usuários, explicar as mu-
danças e dar orientações.”

Além dos agentes, operadores de 
tráfego trabalharam na orientação 
aos motoristas e painéis de mensa-
gens variáveis foram posicionados 
para indicar os novos trajetos.

Controladores da Porto Novo 
orientam motoristas

durante as alterações no trânsito 
do Centro

Projeto devolve paisagens que estavam escondidas do olhar do carioca 
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Operários trabalham na 
concretagem do Museu do Amanhã

obras do museu do amaNhã
coNcluem mais uma etaPa de coNcretagem

O Museu do Amanhã está ga-
nhando forma. No dia 20 de 
maio, a Concessionária Porto 
Novo executou mais uma etapa 
importante da construção da laje 
inferior da Galeria Técnica do Mu-
seu. Para realizar o trabalho, fo-
ram necessários 120 m³ de con-
creto, o equivalente a 15 viagens 
de caminhões betoneiras.   

A finalização dessa etapa deixa a 
estrutura de concreto da galeria na 
reta final. Cerca de 70 colaborado-
res, de diversas funções, foram en-
volvidos nessa atividade que durou 
12 horas. “Com a conclusão deste 
trecho, que deve ocorrer no próximo 
mês, será iniciada a montagem da 
estrutura metálica no trecho central 
da obra”, explica o gerente de Pro-
dução da obra do Museu do Ama-
nhã, Edilson Costa.

O Museu do Amanhã está sendo 
construído de acordo com as premis-
sas da arquitetura sustentável. Isso 
significa estar atento a pequenas ati-
tudes que, somadas, evitam grandes 
impactos. Como escolher materiais 
reciclados de alta durabilidade, que 
não agridam o ambiente e que se-

O prédio do Museu do Amanhã abrirá grandes abas, 
semelhantes a escamas, no teto

De janeiro a abril de 2014, 579 
pessoas foram autuadas na Região 
Portuária como resultado  da Cam-
panha Lixo Zero. Realizada pela 
Comlurb, com o apoio da Concessio-
nária Porto Novo, a iniciativa tem 
como objetivo diminuir a quantidade 
de resíduos atirada nas ruas. 

No dia 7 de maio, uma equipe 
formada por 20 garis, quatro fiscais 
e um Guarda Municipal esteve na 
Central do Brasil, das 7h às 15h20, 

camPaNha lixo Zero
coNscieNtiZa PoPulação Na ceNtral

para conscientizar a população por 
meio de ações educativas, que in-
cluíram a distribuição de folhetos, 
cartilhas de limpeza e sacolas de 
lixo, e também punitivas, com a 
aplicação de multas. 

Ainda como parte do programa, 
de segunda a sábado, um agente de 
limpeza urbana e um Guarda Muni-
cipal circulam por diversas ruas da 
Região Portuária, dando continuida-
de ao trabalho de conscientização. 

jam produzidos próximos ao local 
da obra, por exemplo.

Projetado pelo arquiteto espanhol 
Santiago Calatrava, o prédio abrirá 
grandes abas, semelhantes a esca-
mas, no teto. As abas se moverão 
de acordo com a posição do sol, 
para captar energia solar e conver-
tê-la em elétrica. Dentro do conceito 
de “obra verde”, levando em conta 
a sustentabilidade ambiental, a re-
frigeração do prédio usará água da 
Baía de Guanabara.



Criado em novembro de 2011, o Pro-
jeto Providenciando Vidas tem levado 
diversos benefícios para as gestantes do 
Morro da Providência. O programa, que 
recebe o apoio da Concessionária Porto 
Novo, além de repassar questões perti-
nentes à maternidade, ajuda as jovens 
com idade entre 12 e 29 anos a realizar 
planejamento familiar, trabalhar a auto-
estima e prevenir doenças. A iniciativa 
já atendeu cerca de 100 meninas.

“O principal objetivo é fazer uma refle-
xão sobre a mudança de papel pela 
qual passam dentro de suas famílias. 
Além disso, queremos ajudar o futuro de-
las e de seus filhos, na tentativa de cola-
borar com o aumento da perspectiva de 
vida”, destaca Raquel Spinelli, coorde-
nadora do projeto.

O contato das gestantes com o Provi-
denciando Vidas dura dois meses.  Du-
rante esse período, segundo a gerente 

de Responsabilidade Social e Ouvido-
ria, Claudine Soares, o grupo aprende 
também técnicas de corte, costura e 
artesanato. “O enxoval do bebê é todo 
feito por elas. Assim, além de aprende-
rem mais um ofício, se capacitam para 
futura inserção no mercado de traba-
lho”, afirma. 

Os resultados do projeto são otimis-
tas. Mais de 80% das gestantes que 
participaram realizaram o planeja-
mento familiar. Com isso, entre outros 
pontos, o número de gravidez indese-
jada diminuiu e a quantidade de jo-
vens que estão trabalhando ou con-
cluindo os estudos aumentou.  

gestaNtes da região Portuária recebem
auxílio do ProJeto ProvideNciaNdo vidas
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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.

Jovens aprendem a realizar planejamento familiar

As gestantes que desejarem 
participar do Providenciando 
Vidas devem comparecer à sede 
do programa, localizada na Rua 
Rivadávia Correia, nº 188, às 
terças e quintas, das 13h às 17h.

Em abril de 2013, começou na 
Porto Novo a primeira turma do 
programa Jovem Aprendiz, com 
oito jovens. Com um pouco mais de 
um ano, o programa tem apresenta-
do bons resultados. O grupo, com-
posto atualmente por 15 pessoas, 
já está contribuindo para a rotina 
da Concessionária. 

“Antes de iniciar no dia a dia da 
empresa, o jovem realiza curso de 
oito meses de assistente administrati-
vo, em parceria com o Senai.  De-
pois, é integrado às áreas para pro-
cesso de desenvolvimento social e 
profissional. Todos valorizam muito a 
oportunidade de participar como Jo-
vem Aprendiz. Percebemos que valo-

rizam a oportunidade de começar a 
vivenciar a realidade diária de uma 
empresa”, destaca Carlos Trotta, ge-
rente de Recursos Humanos.  

Para o jovem aprendiz João Victor 
Pernas, de 18 anos, o programa vem 
cumprindo o seu objetivo que é desen-
volver e preparar os participantes 
para o mercado de trabalho, desper-
tando seu desejo profissional, moti-
vando e incentivando seu desempe-
nho.  “A experiência é muito boa. 
Estou tendo a oportunidade do primei-
ro emprego em uma grande empresa. 
Então, tudo está sendo novo para 
mim. Qualquer coisa que eu faça é 
um aprendizado. O ambiente é outro 
ponto positivo que merece destaque.”

ProJeto Jovem aPreNdiZ da Porto Novo comPleta um aNo

Há seis meses na área de Novos 
Negócios da Porto Novo, João 
acredita que a oportunidade 
mudará sua vida profissional

Para participar do projeto, é 
preciso entrar em contato com a 
área de Recursos Humanos da 
Concessionária Porto Novo, pelo 
o e-mail rh@portonovosa.com.


