Seminário Resgate da Zona Portuária
A revitalização da Zona Portuária do Rio de Janeiro, projeto antigo que nunca saiu do papel e que a
Prefeitura deseja levar a cabo, representará o resgate não apenas da área do porto e do seu
entorno, mas de todo o município. O êxito no empreendimento significará que é possível recuperar
as demais regiões da cidade.
A Zona Portuária é, hoje, emblemática para o Rio de Janeiro, por más razões: como uma vitrine dos
problemas da cidade, nela estão resumidos todos os tipos de mazela. As pessoas que moram no
local, em casas e nos poucos prédios existentes, lutam para manter limpos e habitáveis seus lares,
em permanente luta contra a degradação de fora e a insegurança. Os que vivem nas comunidades
locais, entre elas o Morro da Providência, enfrentam diariamente riscos para exercer o direito de ir e
vir.
A região é um símbolo de desperdício, apesar de tudo o que contém e que poderia gerar receita
para o Rio, incluindo arrecadação tributária. Não há aproveitamento nem do potencial turístico,
nem habitacional, nem comercial. Nela estão alguns dos mais importantes marcos históricos da
cidade e amplos armazéns que, integrados ao porto e à Cidade do Samba, são talhados para
formar um circuito turístico que atrairia visitantes de todo o mundo. Extensão do Centro, dispõe de
grandes espaços hoje deteriorados, mas que, a exemplo do que ocorreu em áreas semelhantes em
vários países, poderiam ser ocupados por boas moradias e abrigar as mais diferentes atividades
econômicas.
O Jornal do Commercio, o mais antigo jornal com circulação ininterrupta na América Latina,
portanto ele próprio um marco da região, participa do esforço de revitalização da Zona Portuária.
O Seminário irá realizar-se em 30 Outubro de 2009, com a participação das autoridades a frente do
projeto de revitalização do Porto, lideranças locais e debatedores indicados pelos patrocinadores
exclusivos dessa série especial como: Governo do Estado do RJ, Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro, ALERJ, Fetranspor, Capemisa, CNSeg e CDL Rio.

Tema central: O resgate da Zona Portuária do Rio de Janeiro
Dia 30 de outubro de 2009, das 9h às 13h.
Local: Centro de Negócios RB1, Av. Rio Branco numero 1.
Pavimento de Convenções, Centro, Rio de Janeiro.
PROGRAMAÇÃO
8h45 - Recepção
8h55 - Palavra de boas vindas do Presidente Mauricio Dinepi
9h00 - Abertura - Eduardo Paes
9h25 - Felipe Góes - Presidente do Instituto Pereira Passos
A reocupação residencial e comercial
9h50 - Jackson da Costa Pereira – Diretor do Sinduscon
10h15 - José Conde Caldas - Presidente da Concal Construtora
10h40 – Intervalo para o coffee break
A ocupação turística
10h50 - Marcelo Szpilman – Diretor Presidente do AquaRio (aquário marinho do RJ)
11h15 - Bayard Boiteux - Diretor da cadeira de Turismo e Hotelaria e do MBA em Turismo da
UniverCidade
Os grandes desafios a serem vencidos: infraestrutura, segurança e transportes
11h40 - Julio Bueno - Secretario de Desenvolvimento Econômico e Solidário
12h00 - José Luiz Alquéres - Presidente da Light e da ACRJ
A experiência dos que já estão na Zona Portuária
12h20 - Wagner Victer, Presidente da Cedae
12h40 - Lélis Marcos Teixeira - Presidente da Fetranspor
13h00 – Encerramento – Agradecimentos Presidente Mauricio Dinepi
As inscrições poderão ser feitas pelo e-mail revitalizacao@jcom.com.br ou pelo telefone: (21)
2223 - 8567.
Haverá emissão de certificados para os participantes.

