
folha da rua larga

A primeira favela do Brasil, formada há 115 anos pelos 
combatentes de Canudos, vive questões que são motivo de 
comemoração para alguns moradores, como a instalação da 
UPP. Já as implantações do teleférico e do Plano Inclinado 
têm sido vistas com ressalva, apesar de facilitarem o 
transporte dos próprios moradores e de turistas na região. 

Fotógrafo desvenda os ares da Folia de Reis e expõe no CCL
Aloysio Clemente Breves resgata o ambiente do mercado cafeeiro 
pós-abolição nos arredores da Praça Mauá. Área conhecida como 
Freguesia de Santa Rita, abrigava ex-escravos e parentes do rei 
do café, Joaquim José de Souza Breves.
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José Roberto Pedroza contempla a linguagem não verbal presente na 
festividade de origem portuguesa, que acontece em diversas partes do 
Brasil.

A volta da coluna Baú da Rua Larga
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O museu virtual Casa 
do Rio de Janeiro traz 
um panorama histórico 
da implantação de 
serviços públicos hoje 
considerados básicos, 
como iluminação, 
transporte, saneamento 
e telefonia. O internauta 
acessa informações do 
ano 1500 até os dias 
atuais.
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Um passeio pelos 
serviços públicos 
da cidade

nossa rua

O I Festival de Cultura e 
Gastronomia Sabores do 
Porto reuniu cozinheiros 
e donos de biroscas 
locais, para apresentar os 
pratos e tira-gostos que 
costumam ser degustados 
na região. Um grupo 
de jurados definiu os 
vencedores em quatro 
categorias. 
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Evento premia 
empreendedores 
do Porto do Rio

cultura

Lielzo Azambuja
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Tempero e 
atendimento 
surpeendentes

gastronomia
cidade

Márcia Regina Alves

Sacha Leite

Alunos da Escola Padre Francisco da Motta
protestam contra o provável fim da entidade
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Alegrias e dificuldades vividas por 
moradores do Morro da Providência
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o povo fala

Você acredita que a manifestação popular 
foi o diferencial para o veto da Dilma em 
relação à divisão dos royalties do petróleo?

Júnior Oliveira, 
funcionário público

“Foi muito importante, mas foi um comple-
mento. A atuação política dos nossos gov-
ernantes contribuiu e muito para o veto. A 
exploração de petróleo causa problemas 
para uma cidade, e nada mais justo do que 
‘indenizar’ a população.”

João Carlos, 
vendedor ambulante

“A manifestação foi emocionante. Certa-
mente ela ajudou para, pelo menos, abrir 
os olhos dos grandes da política. Pediram 
nossa ajuda e nós ajudamos, agora espero 
que ajudem quem realmente precisa desse 
dinheiro, o povo.”

“Não acredito que tenha sido o diferencial 
assim como não acredito que haverá mu-
danças significativas para nós. Esses recur-
sos, que se manterão no estado, não são 
usados para o povo, e sim para os jogos 
políticos.” 

Isis Nunes,
auxiliar administrativa

Yuri Maia

Divulgação
Yuri Maia

Yuri Maia
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Obras: estruturas não foram ativadas

Passamos por dez meses de obras e ainda não vimos 
os resultados das benfeitorias na rede de água e na 
iluminação aqui na Rua Major Daemon. Não foram 
feitas as novas instalações da rede de água, luz e te-
lefone. Os postes foram colocados, mas ainda não fo-
ram ligados e não somos informados sobre previsões 
de datas para a sua ativação. Fico preocupada porque, 
uma vez que os postes foram instalados e não estão 
sendo utilizados, estão se deteriorando. Os problemas 
relacionados à frequência de moradores de rua e esta-
cionamento irregular sobre as calçadas, quebrando o 
novo calçamento recém-feito, persistem. 

Cristina Cavalcanti

TV Folha da Rua Larga: iniciativa de leitor

O leitor André Duarte teve a iniciativa de criar a 
TV Folha da Rua Larga. Aluno universitário de Co-
municação Social, ele deveria produzir uma peça de 
comunicação comunitária. Após contato com a Folha 
da Rua Larga, o jovem decidiu realizar um trabalho 
de acompanhamento audiovisual de algumas reporta-
gens do veículo, criando, assim, mais uma via de in-
teração do jornal com seus leitores. O frame (acima) 
mostra a entrevista com a artista plástica Teresa Spe-
ridião, que ofereceu aulas gratuitas de pintura como 
parte das Oficinas Abertas do Morro da Conceição. 
Acesse e dê a sua opinião!

da redação
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Matrículas renovadas em escolas marcadas para acabar
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Sacha Leite

Professor Luiz Torres: “Não há outra escola de nível médio na região”

Pais, funcionários e amigos criam associação habilitada a receber doações 

Há três meses, pais de 
alunos e funcionários das 
escolas Padre Francisco 
da Motta e Sonja Kill, na 
Zona Portuária do Rio, 
souberam da crise pela 
qual passava a ordem 
religiosa Venerável Ordem 
Terceira da Penitência, 
administradora de ambas as 
instituições. De setembro a 
dezembro, pais, professores, 
ex-alunos, funcionários 
e interessados na região 
vêm se mobilizando para 
evitar o fim das atividades 
dessas entidades de ensino 
filantrópicas.

Em decorrência disso, 
fundaram uma Associação 
de Amigos da Escola, apta 
não só a captar o patrocínio 
necessário – R$ 250 mil 
mensais – como também a 
assumir a administração dos 
colégios.  “Fui lá anteontem 
para renovar a matrícula. 
Nunca perdi as esperanças”, 

conta a educadora Teresa 
Cristina, mãe de Bernardo, 
de 13 anos. Assim como 
ela, a maioria dos pais tem 
compartilhado do mesmo 
gesto. 

Luiz Torres cursou o 
ensino fundamental na 
Pe. Francisco da Motta, 
conhecida como Escola 
do Adro. Hoje, ele dirige o 
Colégio Estadual Vicente 
Licínio Cardoso, vizinho 
à instituição. Ele diz 
que deve ser discutido o 
acesso ao ensino médio de 
qualidade pela população 
local: “Estudei no Adro na 
década de 1970, assim como 
meus irmãos, sobrinhos, 
primos. E sempre morei 
na região. Acho que, nesse 
momento, devemos atentar 
para o fato de que não 
existe outra escola de ensino 
médio na área portuária. A 
minha (escola) é noturna. E 
compartilhada. Não serve 

de Educação municipal e 
estadual, com instituições 
públicas e privadas 
localizadas no bairro e com 
o Colégio São Bento, para 
sensibilizá-los a ajudarem. 
Ainda não conseguimos 
a verba necessária para 
manter as escolas abertas, 
mas acredito que, dentro 
em breve, teremos uma 
posição mais clara de como 
essas entidades contatadas 
poderão e irão ajudar. 
A única coisa certa no 
momento é que a Associação 
de Amigos dessas duas 
escolas acabou de ser criada, 
e muitos pais, além de outras 
pessoas comuns, como eu 
mesmo, já se prontificaram a 
ajudar com a doação mensal 
de R$ 100 para mantê-las 
abertas.”, conta.  

 

ao mesmo propósito de 
atender crianças de 15, 16, 
17 anos”.  

Para o astrofísico 
Carlos Roberto Rabaça, 
coordenador de extensão 

do Observatório do 
Valongo – UFRJ, no Morro 
da Conceição, o fim das 
escolas representaria um 
grave problema social 
para a região. Isso porque 

os 1.312 alunos que hoje 
usufruem das aulas gratuitas 
de qualidade não seriam 
absorvidos pelas escolas 
públicas locais e dificilmente 
teriam condições de pagar as 
mensalidades de um colégio 
particular.

Rabaça está engajado 
na busca por uma solução 
plausível para as escolas, 
que oferecem educação 
diferenciada de nível 
fundamental e médio, 
com ensino de idioma 
trilíngue. “Todo o trabalho 
socioeducativo da VOT 
está comprometido e, com 
isso, o futuro das crianças 
e do próprio bairro, já 
que crianças sem escola 
acabam facilmente 
envolvidas com drogas e 
criminalidade. Estamos em 
contato com a Companhia 
de Desenvolvimento Urbano 
da Região do Porto do Rio 
(CDURP), com as secretarias 
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90 anos de tecnologia voltada para a comunidade
Há 25 anos no INT, dirigente revela a trajetória da organização na Região Portuária

novembro – dezembro de 2012

Domingos Naveiro reflete sobre a interação do INT com a região sacha leite
sacha@folhadarualarga.com.br

De acordo com o dire-
tor do Instituto Nacional 
de Tecnologia (INT), Do-
mingos Naveiro, além de 
promover interações com a 
comunidade local, a entida-
de dialoga com a sociedade 
através da sua própria ativi-
dade original. Segundo ele, 
hoje, a instituição, situada 
na Avenida Venezuela, na 
Praça Mauá, está voltada 
para promover a inovação 
nas empresas e a melhoria 
da qualidade de vida da po-
pulação, através da tecnolo-
gia. “Similar ao atual movi-
mento vivido pela Região 
Portuária, o INT tem como 
característica principal 
um processo de renovação 
constante nestes 90 anos 
de existência”, sintetiza. 
Um dos fundadores do blo-
co Escravos da Mauá, ele 
conta que tem uma relação 
diferenciada com a região 
desde a infância, quando vi-
nha ao Centro acompanha-
do de seu avô, para observar 
a impressão de jornais no 
Edifício A Noite. 

 
De que forma o Institu-

to Nacional de Ciência e 
Tecnologia interage e dia-
loga com os movimentos 
sociais e culturais, atuan-
tes na Região Portuária 
do Rio de Janeiro?

A interação do INT com 
a região acontece em vá-
rios níveis e de longa data. 
Participamos ativamente do 
movimento de valorização 
da cultura da região, desde 
antes do projeto de revita-
lização hoje em curso. Por 
ocasião das obras, passa-
mos a sediar encontros en-
tre os representantes locais 
e destes com o poder públi-
co, através de duas audiên-
cias públicas e diversas reu-
niões com a Companhia de 
Desenvolvimento Urbano 
da Região do Porto do Rio 
de Janeiro (Cdurp) e a Con-
cessionária Porto Novo. O 
bom relacionamento com as 

entidades vizinhas nos in-
tegrou ainda ao novo Polo 
Região Portuária, que am-
pliou o trabalho já realizado 
pelo Polo Nova Rua Larga. 
Também participamos e 
sediamos aqui reuniões do 
Conselho Comunitário de 
Segurança da 5ª Área de 
Segurança Pública, que 
abrange os bairros da Gam-
boa, Santo Cristo, Saúde e 
parte do Centro, incluindo 
Central do Brasil.

 
Há quanto tempo o INT 

decidiu se envolver na 
vida comunitária local, 
participando ativamente, 
inclusive, do polo empre-
sarial da região?

Esse envolvimento co-
meçou a acontecer mais 
efetivamente há cerca de 20 
anos. No início da década 
de 1990, a Associação de 
Servidores do INT resol-
veu fazer um trabalho de 
resgate cultural na região 
intitulado Circuito Mauá. O 
grande impulso, no entanto, 
seria dado em 1992, com a 
criação do bloco carnava-
lesco Escravos da Mauá. 
Reunindo-se, inicialmente, 
no pátio do Instituto, após 
o expediente, a agremiação 
logo precisou de um espa-

ço maior para seus ensaios, 
que passaram a acontecer 
no Largo de São Francisco 
da Prainha. A área era então 
muito degradada e o jardi-
neiro do INT, Sr. Silvério, 
passou a cuidar dos jardins 
e do calçamento do local. 
Com essa atuação do bloco, 
o Circuito Mauá se ampliou 
e gerou inclusive um CD-
-ROM contando a história 
da região.

Foi também o bloco que 
aproximou o Instituto de 
outros coletivos culturais 
da região, inserindo-o na 
Liga dos Blocos da Região 
Portuária.

Daí, iniciamos também 
as reuniões com outras enti-
dades vizinhas, como a Re-
ceita Federal, o Ministério 
da Agricultura, a Secretaria 
de Estado do Ambiente, o 
Inea, a Polícia Federal, a 
Associação de Moradores e 
Amigos da Gamboa e Adja-
cências, até chegar ao Polo 
da Região Portuária, de 
modo a representar os inte-
resses de todos esses entes 
no processo de reurbaniza-
ção e valorização da região.

 
 Qual é o seu envolvi-

mento pessoal com o Cen-
tro do Rio? Quando pas-
sou a frequentá-lo?

sede do INPI.
Ao ingressar como ser-

vidor do Instituto Nacional 
de Tecnologia, em 1987, 
aumentei a minha relação 
com a região, passando a 
circular mais intensamen-
te pela Praça Mauá e ar-
redores. Essa convivência 
se estende até os dias de 
hoje, com os momentos de 
confraternização dos en-
saios do bloco Escravos da 
Mauá e nas atividades cul-
turais que participamos.

 
Em sua opinião, quais 

são os pontos fortes e fra-
cos da região?

Um ponto forte é a pró-
pria diversidade cultural e 

social da região, que tem 
grande valor histórico. 
Outro é a grande concen-
tração de instituições pú-
blicas de todos os níveis 
de governo e de empresas, 
que propicia um diálogo e 
interação maior do que em 
outros lugares. O ponto 
fraco foi o abandono que 
a região sofreu durante 
muito tempo, que causou 
sérios danos, mas que ago-
ra felizmente está sendo 
revertido.

Desde pequeno frequen-
to o Centro, quando vinha 
passear e/ou fazer com-
pras com a minha mãe na 
região.

Também tenho uma li-
gação muito forte com 
a Praça Mauá, pois foi a 
porta de entrada do meu 
avô, Domenico Manfredi, 
que aportou no Brasil com 
minha mãe e minha avó, 
vindo da Itália sua ter-
ra natal. Posteriormente, 
meu avô, seguindo a tradi-
ção da comunidade italia-
na, trabalhou como jorna-
leiro, e, nos anos 1960, eu 
vinha com ele acompanhar 
a impressão de jornais em 
gráfica localizada no Edi-
fício A Noite, atualmente, 



Cliques Rua Larga boca no trombone

fernando portella

cottaportella@globo.com

Baianas e representantes da cultura afro-brasileira promovem “lavagem” no Cais do Valongo

Ligia Veiga, da Cia. Brasileira de Mystérios e Novidades, anuncia a chegada de novos tempos
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Bar do Pedro

Pedro é dono de um bar na região da Rua Larga. Na 
verdade, ele era dono de um bar, hoje um restaurante 
temático que bomba, bem diferente do que era quando 
começou. A industrialização acelerava a economia 
brasileira.

Em 1951, montou seu negócio com muito sacrifício. 
Morava no andar de cima do sobrado e trabalhava 
no bar embaixo. Vida dura. Tímido, ficava atrás do 
caixa vendo o movimento e chamando a atenção dos 
empregados. Uma figura, aqui entre nós, antipática. 

O tempo passou, o Brasil viveu a euforia do 
progresso, com Juscelino Kubitschek, nos anos 60. 
Pedro começou a sentir que a sua freguesia se dividia 
com outro bar, em frente, e começou a se preocupar. 
Veio depois a eleição e a renúncia de Jânio Quadros, 
a entrada de João Goulart, que realizou um rápido 
governo populista. Em 64, assumiram os militares. 
O Brasil enfrentou problemas econômicos e Pedro 
tocando o seu bar, do seu jeito, de forma autoritária, 
como o clima da época. Veio a ilusão do “Milagre 
Brasileiro”, onde o controle financeiro, o corte nos 
gastos, tornou-se regra da sobrevivência. Diminuir 
custos era a ordem legal. Mas com isto a qualidade 
baixou. O marketing e a propaganda viveram 
momentos difíceis.

Na década de 70, o Brasil consolidou sua estrutura 
industrial moderna – um país em desenvolvimento. 
Um cliente do bar aconselhou Pedro a mudar o layout 
da casa, criar um nome forte e uma marca. Surgiu 
então uma nova fachada, um cardápio incrementado, 
uma decoração ousada. A situação do Bar do Pedro 
melhorou. Mas veio em seguida a crise do petróleo, 
a inflação, preços ajustados semanalmente. Pedro 
pensou em vender seu negócio e aplicar os recursos 
na poupança. Ainda bem que não cometeu esse erro.

Pedro refletiu e percebeu que tinha que se aproximar 
mais dos clientes, conversar com eles, ouvir sugestões, 
agradá-los. Entendeu que era necessário fidelizá-los. 
Veio o governo Collor, a abertura para as importações, 
a concorrência, novas tecnologias, comunicação. 
Pedro modernizou seus equipamentos e controles, deu 
ao seu bar uma cara de Novo Mundo. 

No final da década de 80, ele percebeu a importância 
de tematizar seu bar, dar a ele uma personalidade 
única. Conversando com clientes, decidiu que a sua 
casa faria uma homenagem aos grandes sambistas 
cariocas. Conseguiu fotos, colocou-as nas paredes. 
Deu nome de sambas aos pratos servidos, contratou 
um grupo para tocar às sextas-feiras, recebeu figuras 
importantes do samba, teve apoio da mídia espontânea 
– lotou a casa. 

Na década de 90, com o Real, a inflação foi 
controlada, e, em um mundo globalizado, Pedro 
comprou um computador, produziu eventos, o bar se 
tornou uma referência carioca. O bar entrou no novo 
milênio.

E foi assim a sua história. Saiu de trás do caixa 
para entender que era preciso se envolver com seus 
clientes. Foi no embalo do avanço da democracia no 
Brasil. Transformou sua casa num bar único, com uma 
cara típica, simpática a todos. Quando lhe perguntam 
qual é o seu negócio, ele responde: “Sou dono de um 
espaço cultural”. 
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Museu virtual traz luz à história da urbanidade carioca

Como surgiu o projeto Casa do Rio de Janeiro
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Serviços públicos básicos são descritos e apresentados cronologicamente 

As transformações ocor-
ridas no Rio de Janeiro en-
tre 1880 e 1920 se devem a 
inserção da cidade e de sua 
região na onda de globaliza-
ção que abraçava o mundo 
naquele momento, muito 
similar, aliás, ao que ocorre 
hoje. 

A globalização de então 
difundiu novas tecnologias 
em energia e transporte, au-
mentando espetacularmente 
a produtividade e reduzin-
do distâncias, o que afeta 
profundamente a natureza 
dos serviços urbanos, com 
impacto no crescimento das 
cidades em todo o mundo e 
repercussões que se fazem 
sentir até hoje. 

Em paralelo, capitais 
abundantes em centros mais 
ricos procuram oportunida-
des de investimento mundo 
afora e novamente os servi-
ços urbanos se apresentam 

Yuri Maia

Reprodução

O jornalista Silvio Rabaça assina a pesquisa do site

O museu virtual traz imagens das transformações urbanas vivenciadas pela cidade ao longo do tempo

mv serra
mvserra@me.com

da redação
redacao@folhadarualarga.com.br

como oportunidades possí-
veis.  Finalmente, regiões 
rurais de uma Europa em 
transformação se esvaziam, 
suas populações emigrando 
para os novos continentes.  

O Rio de Janeiro se be-
neficia desse movimento 
triplo, constituído por no-
vas tecnologias, capitais 
externos e imigrantes eu-
ropeus. Assim, os serviços 
urbanos do Rio de Janeiro, 

capitalizados, organizados 
em forma comercial e 
baixo a égide de novas 
tecnologias, se articulam, 
fazem a cidade crescer 
e crescem com a cidade, 
numa relação que se reforça 
mutuamente. 

Tudo se transforma: re-
des de esgoto e água; usi-
nas de eletricidade e suas 
redes de transmissão e 
distribuição; transportes, 

trens e bondes; coleta e 
disposição mais racional 
de lixo; iluminação públi-
ca; redes de gás, doméstico 
e público, transformação 
que se torna possível gra-
ças a motores elétricos, a 
bombas, à tração elétrica, à 
iluminação e à presença e 
redução de preços de novos 
materiais. 

O Rio se expande econo-
micamente e fisicamente, 

além de populacionalmen-
te. Com repercussões pro-
fundas na sociedade, em 
seus hábitos e costumes. 
Os serviços urbanos são 
a categoria que mais gera 
empregos no começo do 
século, um emprego dife-
rente daquele do moço de 
recados, do pequeno arte-
são, ou do caixeiro de loja, 
que dorme sob o balcão. 

Nasce a massa de operá-
rios de serviços urbanos, 
similar ao da fábrica, com 
salários e, mais  importan-
te, com a capacidade de se 
organizar, demandar e fa-
zer mudar a sociedade em 
direções inesperadas. Con-
tribuem, assim, os serviços 
urbanos para o nascimento 
do movimento sindical. 
Mas esse é apenas um 
exemplo. Imagine outros, 
por exemplo, sua casa sem 
eletricidade por um dia e 

os meios que você teria que 
buscar para realizar suas 
atividades diárias. 

Ora, a Light era nesse 
período a detentora das 
concessões de quase todos 
os serviços urbanos men-
cionados. “O polvo cana-
dense”, frequentemente 
associado à Light, esteve, 
portanto, associado àquilo 
de bom e de mal que acon-
teceu durante a moderniza-
ção do Rio de Janeiro nesse 
período. Por isso, sentiu-se 
que a Light de hoje, agora 
brasileira e herdeira de toda 
essa extraordinária saga, 
contribuísse para contar 
essa história.  Foi assim 
que surgiu a ideia do site.  

No ar desde o dia 6 de 
novembro deste ano, o 
portal Casa do Rio de Ja-
neiro se propõe a munir de 
conhecimentos exclusivos 
todos os interessados em 
debater sobre cidadania e 
serviços públicos na cidade 
do Rio de Janeiro. 

O museu virtual, aces-
sível gratuitamente pelo 
endereço www.casadorio.
com.br, foi concebido pelo 
Instituto Light: “Tínha-
mos hoje um repertório de 
informações que já merecia 
ser divulgado”, explica o 
jornalista Sílvio Rabaça, 
responsável pela pesquisa 

do projeto. 
O espectador é 

convidado a passear por 
textos, vídeos, esquemas e 
ilustrações interativas que 
permitem um panorama 
dos anos 1500 até os tem-
pos atuais. A partir da visi-
ta, é possível perceber que 
iluminação elétrica, trans-
porte, saneamento e telefo-
nia foram implementados 
em um passado histórico 
recente: “Os profetas, por 
exemplo, eram contrata-
dos para acender e apagar 
as luminárias. Esse tipo 
de profissional chegou a 
ser contratado pela Light”, 

lembra Rabaça.
A concepção e ilustra-

ção do Passeio no tempo e 
Moradia carioca são assi-
nadas pelo artista plástico 
Guta, falecido recentemen-
te. Esses percursos virtuais 
descrevem com excelência 
as mudanças no cenário ur-
bano carioca desde a época 
da chegada dos coloniza-
dores europeus até os dias 
de hoje. 

Sílvio Rabaça afirma que 
o site foi feito, sobretudo, 
para ser utilizado como 
base para a preparação de 
aulas, por professores do 
ensino médio e superior, 

bem como para os estu-
dantes em geral. Ele afirma 
ainda que as fontes das in-
formações divulgadas es-
tão em jornais de época e 
cronistas, mas que a maior 
parte dos dados foi obtida 
de publicações especia-
lizadas, como a Revista 
Brasileira de Engenharia, 
a Revista Municipal de 
Engenharia e a Revista do 
Clube de Engenharia.
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Juraci Gomes (Dona Jura) - Nhoque à la Jura 

Lúcia Souza - Bolinho de Bacalhau Surpresa - Bar da Lúcia Juciara Brasileiro - Risole de Pinto com Catupiry - Salgados da Jo

Sônia Baiana - Acarajé do Circuito

Conforme a Folha da 
Rua Larga divulgou na 
edição anterior, a primeira 
edição do Festival Sabores 
do Porto foi realizada nos 
dias 24 e 25 de novembro, 
na Região Portuária do Rio. 
Uma banca de jurados até 
agora oculta avaliou as cri-
ações em cinco categorias 
de pratos: mais saboroso, 
mais criativo, melhor deco-
ração, melhor atendimento 
e cerveja mais gelada. 

No dia 1º de dezembro, 
os três primeiros colo-
cados de cada categoria 
receberam prêmios na Vila 
Olímpica da Gamboa em 
grande festa. Raphael Vi-
dal se interessou tanto pelo 
assunto que “se convidou” 
para ser um dos jurados. 
Ele conta aos leitores o re-
sultado dessa experiência.

Conquistado pela boca

Quando realizei o Fim 
de Semana do Livro do 
Porto, uma das maiores 
dificuldades foi a de encon-
trar interessados em par-
ticipar da nossa pracinha 
de quitutes. Minha ideia 
era a de reunir ali sabores 
que representassem toda a 
região. Logo de cara, con-
videi a Sônia Baiana, com 
seu acarajé – e um segredo 
fantástico na receita –, 
que topou imediatamente. 

Soube que aconteceria na 
Região Portuária um festi-
val gastronômico, com pre-
miação entre os melhores, 
unindo comerciantes do 
Morro do Pinto, do Morro 
da Favela (acho mais ori-
ginal chamar a Providên-
cia assim), da Gamboa, da 
Saúde e do Santo Cristo. 
Fiquei encucado: por que 
os empreendedores do 
Morro da Conceição tam-
bém não estão nisso? Fui 
buscar essa resposta, aca-
bei me tornando jurado do 
festival e tendo uma das 
experiências mais incríveis 
da minha vida.

A receita do Festival

Primeiro, tentei descobrir 
quem estava organizando o 
I Festival de Gastronomia 
e Cultura Sabores do Por-
to. Após muitos contatos, 
apurei a notícia: os pró-
prios empreendedores, em 
reuniões promovidas pelo 
Fórum Comunitário do 
Porto, GT Comércio, Cul-
tura e Lazer e Territórios 
da Paz, na Vila Olímpica 
da Gamboa, tiveram a ideia 
de realizar um grande fes-
tival para mostrar seus ta-
lentos – e como essas reu-
niões são direcionadas para 
comunidades com UPP, o 
Morro da Conceição, con-
sequentemente, fica de fora 
(e logo aqui, ao ter a res-
posta da minha dúvida, fica 
a crítica: há necessidade 
de maior diálogo entre os 
morros). 

Bem, logo depois, o Se-
brae entrou para ajudar a 
construir as bases do even-
to e de lá vieram os consul-
tores Márcia Móri, Daniela 
Ribas e Eduardo Maga. Os 
organizadores, portanto, 
foram os próprios empre-
endedores. É claro que esse 
tipo de iniciativa só poderia 
existir com o poder parale-
lo do tráfico escondido pe-
los filtros da UPP. Sem tra-
ficantes ostentando armas 
circulando pelas vielas fica 
mais fácil convidar o “povo 
do asfalto” para subir o 
morro. E para ser justo, 
esse tipo de ação é resulta-
do da política de segurança 
pública do Rio de Janeiro – 
mesmo com todos os seus 
visíveis defeitos. 

A minha sensação era de 
que algo único estava para 
acontecer e eu precisava 
ver isso. Poderia encontrar 
bons parceiros para a edi-
ção de 2013 do Fim entre 
os participantes do Festi-
val. Sabia que estudar as 
engrenagens desse motor 
poderia ser uma experiên-

Divulgação Divulgação
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Marcelo Oliveira - Pastel da Aldeia

vontade de tomar café da 
manhã. Estava ansioso 
para provar as iguarias. 
Entre minhas obrigações 
estava votar nas seguin-
tes categorias: prato mais 
saboroso, prato mais cria-
tivo, prato melhor decora-
do, melhor atendimento e 
cerveja mais gelada. Por 
conta do espaço, não pos-
so citar todos os lugares 
que visitei e as comidas 
que provei, mas vou fa-
lar de cinco experiências 
que resumem o sucesso da 
ideia.

Redescobertas

A primeira parada, logo 
após o meio-dia, foi pro-
var uma suculenta Costela 
no Bafo, em maiúsculas. 
Talvez eu nunca conhe-
ceria o Bar da Glória, 
confesso, se não fosse 
pelo Festival. Os outros 
estabelecimentos, numa 
incursão pela Favela ou 
pelo Pinto, em outra opor-
tunidade, eu poderia vir 
a conhecer. Mas o Bar da 
Glória fica sob o viaduto 
do Santo Cristo, num típi-
co lugar de passagem de 
automóveis, sem atrativo 
nenhum para pararmos 
por ali. É um dos sobre-
viventes da inconsequente 
instalada de viadutos que 
cruzam a região portuária 
e, apesar da apresentação 
não ter sido das melhores, 
valeu o começo da expe-
riência.

Economia criativa

Em seguida, provei um 
conceito, um negócio em 
formação, uma oportu-
nidade. Foi com espanto 
que saí, após experimen-
tar o Acarajete: um boli-
nho de acarajé recheado 
com chocolate. As baianas 
que me perdoem a falta de 
axé, mas se era para ter 
criatividade, ela estava 
ali. Com algumas adap-
tações, o Acarajete pode 
ser a sobremesa de bons 

restaurantes de frutos do 
mar da cidade: parabéns, 
Vera Baiana! E ainda nem 
falei do bolinho de baca-
lhau surpresa da Lúcia, 
que vendeu toda a massa 
do dia para uma socialite 
do Leblon que visitava o 
morro: foram R$ 1.800 
em dinheiro.

Personagens

Quando subi o Morro da 
Favela, deparei-me com o 
bar do Veto. O lugar era 
conhecido pelo delicio-
so bolinho de bacalhau e 
pela cerveja gelada. Era. 
Pois agora ele vai ficar 
conhecido por ser o bar do 
Veto, simplesmente. Ele 
faz aquilo acontecer. Veto 
é o personagem do Festi-

val. Vale ir lá só para dar 
um abraço nele e escutar 
suas histórias. Mas não 
precisa marcar bobeira: 
peça o bolinho e a cerveja 
estupidamente gelada.

Acolhida

Sônia Baiana, do Acara-
jé do Circuito da Herança 
Africana, apesar de ser 
conhecidíssima na região, 
ainda não tem um ponto 
fixo. Por isso, foi convida-
da a se instalar durante o 
Festival no Morro do Pin-
to. Foi super bem acolhida. 
A comunidade gostou tanto 
de ver a baiana por lá que 
já a convidaram para voltar 
sempre que quiser. Aliás, a 
acolhida com os visitantes 
também foi surpreendente. 

Exemplos

Lá no alto do Morro da 
Favela fica o bar da Jura. Era 
o último lugar a conhecer. 
Mesmo cansado e satisfeito, 
não podia fazer essa desfeita. 
Cada degrau é como subir 
aos céus depois que prova-
mos o nhoque à la Jura, ao 
molho de camarão. Fora o 
atendimento da equipe, a 
vista maravilhosa, a cerveja 
geladíssima, a limpeza... São 
tantos exemplos de um ne-
gócio de sucesso, que fiquei 
lá até o meio da noite. E saí 
com uma certeza: ali estava 
uma vencedora. E não é que 
acertei?

Resultado final 
Campeão Nhoque à la Jura
Vice Acarajé do Circuito
Terceiro Peixada à Brasileira

Resultado final – Prato mais criativo 
Campeão Cocada Santificada
Vice Nhoque à la Jura
Terceiro Jabá com Jerimum na Massa

Resultado final – Prato melhor decorado
Campeão      Nhoque à la Jura
Vice Cocada Santificada
Terceiro Acarajé do Circuito

Resultado final – Melhor atendimento
Campeão Pensão de Anna´s
Vice Bar da Jura
Terceiro Sônia Baiana

Resultado final – Cerveja mais gelada
Campeão Bar do Veto
Vice Bar da Jura
Terceiro Bar do Carlinhos

cia rica e saborosa, claro. 
Além de, ao mesmo tempo, 
o Festival ser uma oportu-
nidade imperdível de co-
nhecermos nossa cidade há 
muito tempo perdida para 
nós mesmos. 

Convidando-me 
para o rega-bofe

Também sou aprecia-
dor e cozinheiro da nossa 
culinária. Quantas vezes 
enchi de amigos o bar da 
Dona Eva, no Morro da 
Conceição, para apreciar-
mos juntos uma sopa de 

ervilha, uma feijoada, um 
angu à baiana, um galo 
ensopado? E quantas ve-
zes explorei a cidade – da 
semente de jaca na brasa 
de Seropédica à moela 
com farofa da Rua Impe-
ratriz Leopoldina – atrás 
de um petisco ou de uma 
cerveja gelada? Pensei 
que eu poderia muito bem 
ser um dos jurados, e es-
crevi para o Festival, fa-
zendo aquele que se con-
vida pro rega-bofe. E eles 
concordaram.

No sábado, dia 24 de 
novembro, acordei sem 
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As casas localizadas no lado esquerdo serão desapropriadas para dar lugar ao plano inclinado

cidade

115 anos de Morro da Favela
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Quando começei a es-
crever este texto, em 2 de 
dezembro, Dia Nacional do 
Samba, me veio à mente a 
música do grande cronista 
das favelas cariocas, Zé 
Ketti. Em 400 anos de fa-
vela, ele nos retrata desi-
lusões amorosas em que o 
fato do personagem morar 
na favela sempre o coloca 
em desvantagem em re-
lação ao “moço da cida-
de”. A sua amada passa a 
ter vida digna na cidade e 
ele sempre levando a pior. 
Lembrei do samba por-
que, tanto na véspera do 
Dia do Samba como na 
antevéspera, tivemos que 
suspender as atividades na 
Casa Amarela, no alto do 

Morro da Providência, pois 
simplesmente a água não 
chegou às moradias da par-
te alta do morro. Não, não 
é a primeira vez que isso 
acontece. 

Vendo os moradores su-
birem os 162 degraus car-
regando uma “lata d’água 
na cabeça” em pleno século 
XXI, no coração do maior 
projeto de intervenção 
urbana em andamento no 
Rio de Janeiro, penso nos 
115 anos de aniversário do 
Morro da Providência que 
foi comemorado no último 
15 de novembro.

Dos milhões destinados 
às obras de melhoria da 
qualidade de vida da popu-
lação, R$ 75 mi estão com-

A Providência, primeira 
favela do Brasil, localizada 
no Centro do Rio de Janei-
ro, recebe hoje investimen-
tos que beiram os R$ 130 
milhões em urbanização, 
revive seu passado de luta 
contra as desapropriações 
de moradores e se insere 
no atual momento de valo-
rização imobiliária da cida-
de. Com cerca de cinco mil 
moradores, a comunidade, 
pacificada em 2010, faz 
parte do pacote de obras e 
serviços públicos da prefei-
tura do Rio, e comemorou, 
em novembro, seus 115 
anos de existência. 

Nos últimos dois anos, a 
Providência tem passado 
por mudanças. Embora a 
maioria dos moradores ain-
da tenha baixo poder aqui-
sitivo e nem todos possuem 
abastecimento de água e sa-
neamento básico, a implan-
tação da UPP Providência, 

Instalação de teleférico e plano inclinado acarreta remoções
Profundas transformações marcam os 115 anos da primeira favela do Brasil 

prometidos com a constru-
ção de um teleférico que 
interligará a comunidade à 
estação de trem Central do 
Brasil e à Cidade do Sam-
ba. Entretanto, tal obra não 
chegará ao alto dos 162 de-
graus que separa a ex-Pra-
ça Américo Brum da Igreja 
Nossa Senhora da Penha. 
Para a parte alta, está pre-
visto um projeto de Plano 
Inclinado responsável pela 
remoção de diversas mora-
dias no seu caminho.

A fragilidade do acesso 
ao Morro da Providência, 
que tem como marca as 
kombis precárias e o servi-
ço de mototáxi, não deixam 
de evidenciar a importância 
do teleférico. Como 

também é evidente que 
este meio de locomoção 
deverá provocar a atração 
de um fluxo turístico até 
então não vivenciado pela 
população. 

Parte desses moradores 
estão ansiosos com as pos-
sibilidades de geração de 
trabalho e renda associados 
à prestação de serviços a 
este novo público. Um fes-
tival gastronômico já movi-
mentou mais de uma deze-
na de moradores no mês de 
novembro. Outros morado-
res, contudo, estão temero-
sos com o impacto que esta 
atração poderá acarretar no 
preço das moradias locais. 
Afinal de contas, se o boom 
imobiliário está por toda a 

cidade, imaginem na Provi-
dência com sua vista privi-
legiada da cidade!

E mais: se não houver 
programas de qualificação 
profissional, abertura de 
vagas no ensino médio for-
mal e prioridade na contra-
tação da mão de obra local 
nas atividades de serviços e 
comércios anunciadas para 
os próximos três anos no 
entorno da Providência, de-
veremos ver, a médio prazo, 
a transformação do perfil 
dos moradores do Morro. 
E, com isso, o grande pa-
trimônio cultural da região, 
que é o morador, sua his-
tória e sua vida cotidiana, 
será substituído por grupos 
desenraizados fazendo da 

Providência apenas mais 
um morro com vista bonita 
da cidade.

Então, os 115 anos da Pro-
vidência ainda se anunciam 
como mais um aniversário 
de reconhecimento, mas 
também de luta e resistên-
cia. Que a inclusão dos mo-
radores da Providência nas 
transformações no bojo do 
projeto Porto Maravilha se 
dê sob a forma de benefícios 
e não de impactos temerá-
rios aos moradores. Vamos 
torcer, vamos cobrar!

em 2010, impactou direta-
mente na queda do número 
de crimes na região, impul-
sionou o comércio e con-
tribuiu para o crescimento 
da procura por imóveis. O 
aumento na sensação de 
segurança, as melhorias 
na infraestrutura e acesso, 
além de sua localização 
privilegiada são apontadas 
pela Secovi-Rio como os 
motivos que explicam a va-
riação nos preços das casas 
no local, que, em alguns ca-
sos, cresceu mais de 100%.

“O meu aluguel aumenta 
de dois em dois anos. Per-
cebi um crescimento na 
procura por casas e um ace-
leramento no aumento do 
valor dos imóveis à venda. 
Antes era possível comprar 
um imóvel na Ladeira do 
Faria, onde moro, por R$ 
80 mil. Hoje, esse mesmo 
imóvel não é vendido por 
menos de R$ 150 mil”, 

aponta Jeferson Pedro, 30 
anos, morador da comuni-
dade. 

A grande aposta dos co-
merciantes é o crescimento 
do número de turistas. A 
expectativa é que aumen-
te ainda no final deste ano, 
quando a construção do te-
leférico será concluída. O 
teleférico, que faz parte das 
obras da Secretaria de Ha-
bitação, foi orçado em R$ 
75 milhões e vai interligar 
a Central do Brasil, a Praça 
Américo Brum, no alto do 
morro, e a Cidade do Sam-
ba. Apesar do momento de 
boas perspectivas, os mora-
dores ainda têm os tempos 
de guerra do tráfico na me-
mória.

“Nossas casas foram 
marcadas com spray, não 
teve planejamento”

“Eu fui uma criança que 
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Instalação de teleférico e plano inclinado acarreta remoções

brincava na rua, mas que 
a qualquer momento tinha 
que entrar correndo para 
casa, por causa dos tiros ou 
da chegada da Polícia Mili-
tar para reprimir o tráfico. 
Eu morei a poucos metros 
de uma boca de fumo, onde 
o movimento era constan-
te de vaporzeiros, de gen-
te que vinha de fora para 
buscar as drogas aqui no 
Morro, tinha olheiro para 
anunciar a chegada da polí-
cia. Sempre me queixei que 
aqui não tinha nada. Nem 
esporte, nem cultura, nem 
incentivo para nada. Hoje, 
tem a Vila Olímpica, a Ci-
dade do Samba, as obras de 
revitalização na Praça dos 
Servidores, o teleférico. Vi-
rei um entusiasta desta nova 
fase”, comenta Jeferson.

Estão previstos para a 
Providência o alargamento 
das ruas, a implantação de 
novas redes de água, es-
goto e drenagem, além da 
construção de cerca de 800 
moradias populares para 
reassentar famílias que vi-
vem em áreas de risco na 
própria comunidade. 

Dentre as obras mais po-
lêmicas está a construção 
de um Plano Inclinado, 
que, embora tenha sido 
idealizado para facilitar o 
acesso, não foi aprovado 
pela população local. Para 
desespero de muitos mo-
radores, de acordo com a 
Secretaria de Habitação, 
quase 700 casas serão de-
sapropriadas, ou por es-
tarem em locais por onde 
passaram as obras, ou por 
risco iminente. Os morado-
res reclamam e denunciam 
a falta de informação, a 
conduta de marcação das 
casas e a violação de seus 
direitos. 

“A construção do tele-
férico visa mais aos turis-
tas do que a nós mesmos. 
Centenas de casas foram 
desapropriadas, não quere-
mos deixar o morro. Nos-
sas casas foram marcadas 
com spray, não teve pla-
nejamento”, reclama Joice 
Camargo, de 28 anos. De 
acordo com informações 
apuradas pelos próprios 
moradores, mais de 30% 
das casas estão marcadas 
para remoção. 

Saiba como a Providência foi formada

A ocupação do Morro da Providência surgiu de 
uma promessa do governo aos soldados do Rio 
de Janeiro enviados à Guerra de Canudos. Caso 
saíssem vitoriosos, cada soldado iria ganhar uma 
residência. Ao retornarem ao Rio de Janeiro, em 
1897, viram o trato não ser cumprido, e, por con-
ta disso, se apropriaram de uma região de morro, 
que passou, a partir daí, a ser chamado de Morro 
da Providência, em referência à providência to-
mada pelos soldados. 

A quantidade de moradores aumentou signi-
ficativamente entre os séculos XIX e XX, após 
a grande reforma urbana imposta pelo prefeito 
Francisco Pereira Passos, em que vários cortiços 
e habitações populares do Centro foram abaixo 
e a população pobre, transferida para os morros 
nas adjacências.
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Entregas gratuitas*
Consulte-nos

Grande variedade
de itens para combinar
com a sua decoração.

Neste Natal,
presenteie sua 
família, seus 
amigos e sua casa!

*Entregas para Rio e Grande Rio - sujeitas à disponibilidade. Consulte um vendedor.
Promoções válidas por tempo determinado até 30/12/2012 ou enquanto durarem os 
estoques

Diversos itens com
preços especiais.

Tel.: (21) 3289 -2443
Av. Marechal Floriano,
153 a 161 - Centro - RJ
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Perfil de um jovem pintor

Reprodução

Novas construções mudam a paisagem do Porto
Zona Portuária vive momento de inúmeros investimentos

Nesta última edição do 
ano da Folha da Rua Lar-
ga, apresento aos leitores o 
mais novo artista a se inte-
grar ao Projeto Mauá. Le-
andro Barboza é natural de 
Niterói, mais precisamente 
do bairro de São Franscisco, 
e formado em Pintura, pela 
UFRJ.

Embora seja pequeno, seu 
ateliê tem espaço suficien-
te para deixar fluir grandes 
ideias. Ao lhe perguntar 
como foi o seu primeiro 
contato com a arte, ele res-
pondeu, de forma bem hu-
morada, que, quando era 
bebê, sua prima estava pin-
tando uma tela e, ao parar 
para preparar sua mamadei-
ra, ele pegou os pincéis e 
rabiscou toda a tela. Só não 
disse o tamanho do prejuízo 
que causou à prima babá! 
De qualquer forma, ficou re-
gistrado na memória de toda 
a família o seu primeiro dia 
de artista.

Depois da graduação, Le-
andro veio morar no Rio, no 
bairro do Catete, conhecen-
do, mais tarde, por meio de 
um amigo, o Morro da Con-
ceição. Gostou tanto que, 
pouco tempo depois, já esta-
va bem no alto da Colina, no 
número 76 da Ladeira João 
Homem.

Do lado de cá da Baía, Le-
andro trabalhou com restau-
ro de telas famosas, como 
Bianco, Teruz, Castanheto, 
entre outros. Depois traba-
lhou em fachadas e museus, 
como o de Belas Artes, além 
da Igreja da Sé (1º de Mar-
ço), Mosteiro de São Bento, 
Quinta da Boa Vista (onde 
restaurou a cúpula dos apo-
sentos de Teresa Cristina), 
Theatro Municipal e Dops, 
na Lapa. 

Ele conta que sempre gos-
tou muito desses trabalhos e 
acumulou muitas experiên-
cias ao longo do tempo, mas 

chegou uma hora que sentiu 
falta de produzir seu próprio 
trabalho. Começou então a 
fazer desenhos, aquarelas e 
hoje está pintando em acrí-
lico sobre tela.

Leandro gosta também de 
escrever poesia e já fez um 
belo trabalho de ilustração, 
bem estilizado e bastante 
modulado, imprimindo nele 
um grau maior de realismo 
e dando uma presença sig-
nificativa ao trabalho. 

Atualmente, retomou o 
olhar sobre as obras de Van 
Gogh, por quem nutre gran-
de admiração tanto pelo 
simbolismo da cor, como 
pelos movimentos das for-
mas. Agora, Leandro tem 
estudado Jung na tentativa 
de desvendar seu fascínio 
pelas formas circulares que 
tem surgido em seus traba-
lhos de maneira constante. 
Talvez, assevera ele, seja 
instintivamente uma síntese 
do próprio mundo e das for-
mas que nos envolvem.

Sua estante reflete um 
gosto apurado pelas artes, 
três volumes chamam a 
atenção: Domingos Telle-
chea. Artista argentino es-
pecializado nas mais novas 
técnicas de restauro. Lean-
dro trabalhou com Telle-
chea no Municipal e ganhou 

dele três volumes com di-
reito a autógrafo. 

Leandro Barboza é um ar-
tista muito jovem e não sabe 
o que o futuro lhe reserva, 
mas, a julgar pelas suas 
obras, é possível prever que 
ele vai subir mais alto que o 
Morro, muito mais alto!

Um feliz Natal a todos os 
leitores da Folha da Rua 
Larga!

Recentemente, diversos 
empreendimentos comer-
ciais bilionários foram 
anunciados para a região, 
entre eles o Porto Atlânti-
co, da Odebrecht, que terá 
dois hotéis, além de salas 
comerciais e escritórios 
de alto padrão; o Mariath, 
da MDL Realty, com oito 
pavimentos de lajes corpo-
rativas; o Porto Maravilha 
Corporate, da Ribeiro Em-
preendimentos, que ocupa-
rá oito mil metros quatra-
dos, além de outros prédios 
da Fibra Experts, e o Porto 
Brasilis, já inaugurado, e 
com menos de 20% dos 
andares vagos após seis 
meses do lançamento. Os 
pequenos e médios empre-
endedores não ficam para 
trás, de acordo com estudo 
do Sebrae/RJ, em parceria 
com a Companhia de De-
senvolvimento Urbano da 
Região do Porto: sete em 
cada dez empreendimentos 
da área do Porto Maravilha 
são de microempresas, o 
equivalente a 72% do total.

Se por um lado, grandes 
empresas tem buscado a 
Região Portuária para er-
guer seus edifícios e suas 
sedes, o pequeno negócio 
também está em alta na 
área. É o caso do bar-café 
Favela Point, no Morro da 
Providência. O bar é lide-
rado por sete moradoras 
que decidiram se juntar e 

colocar literalmente a mão 
na massa. A iniciativa, se-
gundo elas, veio pela falta 
de opções de bares, lancho-
netes e casas de chá próxi-
mo à Igreja Nossa Senhora 
da Penha, no alto da Provi-
dência, e da dificuldade de 
alguns moradores em com-
prar lanches e refeições no 
local. 

“Estão acontecendo 
melhorias na comunida-
de que acabam atraindo 
mais visitantes e turistas, 
no entanto, a remoção de 
moradores antigos é ruim. 
Muita gente não consegue 
comprar novos imóveis na 
região porque estão fican-
do mais caros”, pondera 
Janice dos Santos, 26 anos, 
uma das sócias do bar.

No cardápio, o estabe-
lecimento traz um mix de 
lanches, refeições, petis-
cos e doces com ênfase na 
cozinha da comunidade, 
como empadas, pastéis, 
salgadinhos, caldinhos, bo-

linho de arroz, batata cala-
bresa, isca de fígado, bolo 
de aipim e até sacolé; além 
de bebidas variadas. As ex-
pectativas até as Olimpía-
das são as melhores:

“Pensamos em abrir 
mais filiais ao redor da nos-
sa comunidade para que o 
Favela Point seja mais re-
conhecido dentro e fora 
dela. Atualmente, estamos 
em um ponto estratégico, 
próximo à parada do plano 
inclinado e bem perto do 
teleférico. Por enquanto, 
somos o único bar-restau-
rante e cafeteria legalizado 
na região”, ressalta, orgu-
lhosa, Janice.

Ela e suas amigas não es-
tão sozinhas. Seu João Lo-
pes é dono de uma quitan-
da na Rua do Livramento 
e diz que o transtorno com 
as obras são grandes, mas 
que o retorno será positivo. 
“O momento é de ruas fe-
chadas e calçadas com ma-
terial de construção. Mas, 

em breve, o comércio vai 
responder positivamente a 
todas essas intervenções”, 
acredita o comerciante.

O Sebrae/RJ tem desen-
volvido uma série de ações 
para os microempresários 
locais. O foco estratégico 
da parceria é contribuir 
para a sobrevivência e o 
fortalecimento das ativida-
des empreendedoras exis-
tentes, além de estimular 
novos negócios oportuni-
zados pelas obras na re-
gião. Hoje, são aproxima-
damente 30 mil pequenos 
negócios (estimativa de 10 
mil formais e 20 mil in-
formais). Para isso, serão 
oferecidas soluções de ca-
pacitação, orientação em-
presarial, além de crédito e 
eventos de negócios.

Complexo Comercial Porto Atlântico dispõe de lajes corporativas, salas comerciais, lojas e hotéis
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O ambiente confortável conta com um atendimento rápido e de qualidade

Uma entrada saldável é o Arenque Marinado

novembro – dezembro de 2012

Rabanadas de forno

Modo de preparo:

Ingredientes:

Málaga Gastronomia associa a boa mesa à arte de servir bem cada cliente

Divulgação

Misture os ovos com o 
leite, o açúcar, a canela e a 
baunilha. Deixe as rabana-
das embebidas nessa mistura 
por 30 minutos. Aperte bem 
e arrume-as em um tabulei-
ro untado. Coloque em cima 
de cada uma um pedacinho 
de manteiga e leve ao forno 
pré-aquecido a 200oC, por 
30 a 40 minutos. Na meta-
de do tempo de cozimento, 
vire-as com o auxílio de 

Já estamos no final do 
ano, é Natal! Adoro! Ape-
sar de trabalhar muito nesta 
época, ainda é o meu fe-
riado preferido. A casa fica 
cheirando a assado, com 
um aroma de frutas, um fa-
latório danado na sala, ba-
rulho de taças, uma energia 
boa. O telefone não para 
de tocar, gente dos quatro 
cantos desejando só coisa 
boa. Uma delícia ter a famí-

lia grande. A mesa é farta, 
tem para todos os gostos, 
e eu sempre tentando me-
lhorar a qualidade e as ca-
lorias. Por isso, este ano, 
escolhi fazer rabanadas, 
um dos meus pratos pre-
feridos no Natal. Desta 
vez, vamos prepará-las no 
forno, pois ficam perfei-
tas! Boas festas a todos os 
nossos leitores e um 2013 
delicioso! Ho ho ho!

1 pão de rabanada
2 xícaras de leite
3 ovos
1 colher de sopa de baunilha
1 colher de chá de canela
3 colheres de sopa de açúcar
1 colher de sopa de manteiga sem sal
Açúcar com canela para polvilhar

uma espátula. Assim que 
retirá-las do forno, passe 
as rabanadas na mistura 
de açúcar com canela e as 
distribua em uma travessa. 
Sirva em seguida.

Divulgação

Divulgação

ACP

Por conta de alguns com-
promissos, minha visita ao 
Málaga, localizado na Rua 
Miguel Couto, teve que 
acontecer em um horário 
bem alternativo para os res-
taurantes do Centro: às 19h 
de uma quarta-feira. Como 
o forte da casa é o horário 
de almoço, tive a oportu-
nidade de ter a casa inteira 
só para mim. Acompanhada 
de um dos sócios do restau-
rante, o Sr. Augusto Vieira, 
tive um agradável jantar, 
que acabou se transforman-
do também em uma verda-
deira aula de gastronomia e 
história. 

O Málaga foi inaugura-
do há oito anos e durante 
essa quase uma década, foi 
se estabelecendo como um 
dos melhores e mais tra-
dicionais restaurantes da 
região. Também não é de 
se esperar por menos: Au-
gusto trabalhou a vida toda 
no ramo e está na região há 
mais de 20 anos. Nas pala-
vras dele, o Málaga pratica 
uma gastronomia dirigida 
para o Centro da cidade, 
com qualidade, rapidez e 
bom atendimento. 

O cardápio da casa é re-
cheado por pratos tradi-
cionais, advindos das mais 
variadas gastronomias do 
Ocidente. Para trazer re-
ceitas novas ao menu inter-
nacional, Augusto sempre 
viaja à Europa portando na 
bagagem lembranças e ins-
pirações. Um bom exemplo 
é o Labskaus, espécie de 
hambúrguer de carne de 
boi curada, marinada com 
batata e ovos, de origem 
alemã. Servido de maneira 
tradicional, os acompanha-
mentos são ovo estrelado, 
bacon e pepino em conser-
va, feito na própria casa e 
com sabor mais suave. Ao 
chegar à mesa, o hambúr-
guer é cortado junto com o 
ovo em pequenos pedaços e 
se transforma em uma pas-
ta para ser degustada com 

o delicioso pão artesanal, 
também feito no restauran-
te. 

Muito comum nos países 
nórdicos, o Arenque é um 
peixe de sabor forte, porém 
delicioso. Marinado com 
tempero especial da casa, é 
uma opção de entrada sau-
dável para quem quer fugir 
da básica saladinha verde. 
Outro destaque é o Leitão 
à Bairrada, servido ape-
nas com reservas, com os 
acompanhamentos à esco-
lha do cliente. A carne do 
porco, assado por oito ho-
ras, desmancha na boca e 
é uma boa pedida para as 

confraternizações de fim de 
ano. 

Apesar das diferentes 
sugestões do cardápio, os 
grandes sucessos do Mála-
ga são os pratos mais co-
muns ao paladar brasileiro, 
como peixes grelhados, 
risotos e picadinho. Provei 
um badejo com risoto de 
limão que estava simples-
mente divino, apetitoso e 
sequinho! 

Para relaxar e aproveitar 
ainda mais a refeição, o res-
taurante dispõe de uma ade-
ga com mais de 100 rótulos 
nacionais e internacionais, 
entre cabernet sauvignons, 

moscatéis, do Porto, e ou-
tros. 

Do papo com o Augusto, 
uma frase me chamou mui-
to a atenção: “O restauran-
te não é um lugar apenas 
para comer. Como sugere 
o nome, ‘restaurante’ é um 
lugar de restauração, onde 
você tem que comer bem, 
beber bem e se distrair”. 
Com toda a certeza, o Mála-
ga é um restaurante no sen-
tido literal da palavra.  
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Dicas para as comemorações de fim de ano
Kombinados do Chef e Ouriço, especialidades do restaurante Kombinado

Kombinados do Chef, montados à escolha do cliente: 
1 grelhado + 1 molho + 2 acompanhamentos da casa ou 
1 acompanhamento especial

Ouriço, disponível nos sabores camarão e filé mignon 
com gorgonzola: novidade do menu Kombinado Bar

O Kombinado fica na Rua Conselheiro Saraiva, 37. Tel.: (21) 2253-2706.

O comércio do café na Freguesia de 
Santa Rita no Centro do Rio

No número 26 da Rua Beneditinos, funcionou, du-
rante muitos anos, a Souza Breves & Josué Comissá-
rios de Café. Eram sócios da firma: o barão de Gua-
rarema, Luiz de Souza Breves, Josué Senador Corrêa 
de Mello, Carlos de Vassimon e Alberto Moritzohn. 
Próximo dali, no número 10, atuava a Roxo, Lemos 
& Cia, de Frederico Gustavo de Oliveira Roxo, Ray-
mundo José Nunes e José Joaquim Gonçalves Roxo.

Corria o ano de 1888. A safra brasileira passava de 
5 milhões de sacas e a princesa Isabel, em 13 de maio, 
sancionara a lei libertadora do trabalho escravo. Os 
Breves, representados pelo “rei do café”, comendador 
Joaquim José de Souza Breves, que colhera, em 1860, 
uma safra recorde de 360 mil arrobas, via escorrer 
pelo ralo sua enorme fortuna em escravos, terras e 
títulos.

Os comissários da Souza Breves & Josué, represen-
tados por Luis de Souza Breves, barão de Guararema, 
estavam apreensivos com o mercado cafeeiro no pós-
-abolição. As fazendas sendo penhoradas por bancos 
que financiaram a produção e compra da mão de obra, 
e rebeliões ocorrendo em inúmeras propriedades. Na 
Roxo, Lemos & Cia, capitaneada por Frederico, fi-
lho do barão da Vargem Alegre, casado com uma das 
filhas da baronesa do Piraí, também passavam por 
situação semelhante. As vultosas safras, como as do 
“Tio Joaca”, apelido do “rei do café”, conseguidas 
com desmatamento de enormes latifúndios de matas 
e estourando escravos no eito, eram coisa do passado. 

A fervilhante região da antiga freguesia de Santa 
Rita, no Centro do Rio, composta, entre outras, pela 
Rua Larga de São Joaquim, Rua Beneditinos e Rua 
da Prainha, que concentravam o comércio de “carne 
humana” e víveres até o ano de 1840, principalmen-
te no entorno do Valongo, vivia os estertores de uma 
economia que se baseava exclusivamente no braço 
escravo. 

Em 30 de setembro de 1889, pouco mais de um ano 
após a Abolição, morria na sua Fazenda de São Joa-
quim da Grama, em Rio Claro (RJ), o comendador 
Joaquim Breves, que chegou a possuir mais de seis 
mil escravos, deixando um inventário de 72 fazen-
das, imóveis na Corte, ilhas, e o café caindo dos pés 
sem ter quem o colhesse. Um de seus netos residiu 
bons anos num sobrado da Rua Larga, hoje Marechal 
Floriano. Torrou sua fortuna e a de alguns parentes 
na boa vida carioca com jogos e mulheres. Retornou 
pobre para o interior, mas dizia com satisfação: “Go-
zei a vida!” 

A boa vida de muitos acabara. Foram-se os barões, 
o café, os latifúndios e os palacetes. Hoje, os descen-
dentes de escravos dos Breves em Pinheiral, Arrozal 
e Bracuí, ainda entoam, na roda de jongo, sua crítica 
aos velhos coronéis, donos da terra.

Em 1890, a Província de São Paulo assumia a po-
sição de maior produtor e exportador do grão que foi 
considerado como ouro verde para muitos.

aloysio clemente breves beiler
soubreves@yahoo.com.br

baú da rua larga

LIGUE. 
ACESSE.
ANUNCIE.

(21) 2233 3690

www.folhadarualarga.com.br

folha da rua larga
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Festa de rua animada, música, dança e fantasia. Carnaval? Não, Folia de Reis!
José Roberto Pedroza

Alguns dos personagens típicos da festividade

da redação
redacao@folhadarualarga.com.br

O Centro de Cada Um

O Centro Cultural Justiça Federal exibe as obras de 
oito artistas visuais cariocas mostrando como suas 
visões subjetivas e geográficas sobre o significado de 
centro influenciam e interferem em suas respectivas 
produções artísticas. A exposição reúne trabalhos 
de fotografia, vídeos, projeções e objetos, sob a 
curadoria de Helena Wassersten. De 13 de dezembro 
a 3 de fevereiro, das 12h às 19h.

Cerveja e arte

O Bar e Galeria Imaculada, localizado no Morro 
da Conceição, inaugurou espaço com exposição 
de cartazes de propaganda de cerveja do passado, 
pertencentes ao acervo da casa. O gerente Ângelo 
Acauã explica que muito da popularidade do 
samba Pelo telefone, de Donga, deve-se à ela, 
cuja versão publicitária da música foi amplamente 
executada: “O chefe da polícia pelo telefone / mandou 
me dizer /que há em toda parte / Cerveja Fidalga / 
para se beber”. 
Vale a pena conferir!

Desde o dia 9 de 
dezembro, o Centro 
Cultural Light abriga 
a exposição Folia de 
Reis, com imagens de 
José Roberto Pedroza. 
O fotógrafo autodidata 
explica que a ideia de captar 
a festividade brasileira, 
típica da transição do ano, 
surgiu na cidade de Juiz de 
Fora, em Minas Gerais, há 
cerca de sete anos. 

Pedroza diz que 
procurou retratar, de forma 
documental, os encontros 
da Folia de Reis Sete 
Estrelas do Rosário de 
Maria, em Mesquita (RJ), 
com outras bandeiras, 
durante os anos de 2006, 
2007 e parte de 2008, pelo 
interior do estado do Rio 
de Janeiro, mostrando a 
devoção e a simplicidade 
dessas comunidades.              

A festa 

No Brasil, a visitação 
das casas, que dura do final 
de dezembro até o dia 6 de 
janeiro, é feita por grupos 
organizados, muitos dos quais 
motivados por propósitos 
sociais e filantrópicos. Cada 
grupo é composto por músicos 
tocando instrumentos, em 

sua maioria de confecção 
caseira e artesanal, 
como tambores, reco-
reco, flauta e rabeca (espécie 
de violino rústico), além da 
tradicional viola caipira e do 
acordeão, também conhecido, 
em certas regiões, como 
sanfona, gaita ou pé-de-bode.

Além dos músicos 
instrumentistas e cantores, 

muitas vezes, o grupo 
é composto também de 
dançarinos, palhaços e 
outras figuras folclóricas 
devidamente caracterizadas 
segundo as lendas e tradições 
locais. Todos se organizam 
sob a liderança do Mestre 
da Folia e seguem com 
reverência os passos da 
bandeira, cumprindo rituais 
tradicionais de inquestionável 
beleza e riqueza cultural. 

Os Reis são louvados de 24 
de dezembro até 6 de janeiro, 
Dia de Reis. 

O Centro Cultural Light 
fica na Avenida Marechal 
Floriano, 168, térreo. A 
exposição abre ao público a 
partir das 11h.


