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Área da antiga Praça Américo Brum com quadra esportiva demolida e cercada para obras da estação do teleférico 

                                    

Prédio na Ladeira do Barroso 235 em demolição parcial/ descaracterização das 05 unidades esvaziadas, do total 
de 09 apartamentos, restando ainda 04 famílias morando no local, que “não negociaram” com a Prefeitura. 

 

             

No local está prevista a construção de um novo conjunto habitacional (20 apartamentos) do Morar Carioca, mas 

não se sabe se o mesmo atenderá as 09 famílias. Há previsão de mais 05 conjuntos na comunidade e no entorno. 
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Demolição parcial/descaracterização interna das unidades vazias na Ladeira do Barroso 235 (portas, janelas, etc) 
 

             

Móveis abandonados nos apartamentos por moradores abalados com o despejo forçado, segundo os vizinhos. 

 

             

Vistas da região da Central do Brasil e de outras edificações multifamiliares do entorno, de um dos apartamentos 

da Ladeira do Barroso 235 pelo lado da Ladeira do Faria, onde ficam outros acessos de fundos ao prédio.  
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Início das obras do “Plano Inclinado” na escadaria histórica da Providência, na Ladeira do Barroso, com a previsão 

de remoção das moradias do lado esquerdo, onde ainda há diversas famílias morando no local. Foi construído um 

duto, ao que parece, para facilitar a descida de materiais de demolição das moradias. No lado direito da escadaria 

há lançamento superficial permanente de esgoto e drenagem através de uma grande calha e por uma tubulação.   
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Vista do restante do “APÊ”, prédio na Ladeira do Faria nos 179/181 e 125 fds (vila de 9 casas) após a demolição 

parcial/ descaracterização de unidades esvaziadas, iniciada com mais de 20 famílias morando. No prédio havia  

cerca de 50 famílias morando e hoje resta apenas uma, na vila no 125. A maioria saiu através do “aluguel social”.      

           

Na área do antigo APÊ será construído um Centro Esportivo, conforme placa de obra situada no local, em frente 

ao acesso de fundos do prédio Ladeira do Barroso 235 (ainda ocupado parcialmente na sua coluna esquerda).            

     

Condições precárias de segurança para os moradores do prédio Ladeira do Barroso 235, após a demolição parcial.  
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Equipe do NUTH/DGPE conversando com moradores na Ladeira do Faria sobre os imóveis impactados na rua. 

             

Casa histórica de “Dodô da Portela” em demolição pela Prefeitura sem indenização, onde há uma antiga proposta 

oficial de implantação de reforço escolar e santuário no local (segundo Dodô). Após a presente visita no local, há 

informações de que o Secretário Municipal de Habitação procurou a Dodô e se comprometeu em implantar essa 

proposta. À direita, o acesso de fundos (Ladeira do Faria) da atual moradia e Museu da Dodô (Ladeira do Barroso). 

                 

Equipe do NUTH visitando a atual moradia e o conhecido na comunidade como “Museu da Dodô da Portela”  
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Trecho inicial da Rua da Grota, onde está prevista a execução de uma moto via em toda a sua extensão, a partir 

de pequena faixa de alargamento da rua, com previsão de remoção de 43 moradias para esse fim. Por outro lado, 

observam-se diversos pontos de vazamentos escorrendo a céu aberto ao longo da via (água, esgoto, drenagem?). 
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Dinâmica construtiva local: entrada de materiais de construção e lajes preparadas para ampliações aguardando a 

definição das remoções previstas na Rua da Grota. Unidades habitacionais “tipo chalé” conhecido na comunidade 

como as “Casas do Crivella” (senador), iniciadas através do programa Cimento Social. Essas não serão removidas. 

             

Vistas da região (Cidade do Samba e Porto), do alto da Rua da Grota. 
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Mais construção/reforma paralisada aguardando definição de remoções na Rua da Grota para a sua conclusão 

             

Mais detalhes de pontos de vazamentos ao longo da Rua da Grota 

             

Vila Olímpica, Galpões da Gamboa e o conjunto de “Casas do Crivella” (senador), vistos do alto da Rua da Grota. 
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Prolongamento da Rua da Grota, sem moradias, com obras da futura moto via parcialmente concluído no trecho. 

           

           

Construção de um trecho complementar da Rua da Grota em via elevada (para interligação) e vista do bairro. 
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Vista da descida para a “Área do 60” na Providência e escadaria de acesso local até a Rua Ebroíno Uruguai 

             

Bloco do Conjunto dos Portuários sob o risco de remoção futura. E UPP Providência na Rua Ebroíno Uruguai. 

             

Vista do alto da “Área do 60”: Rua Barão da Gamboa na Providência, Galpões da Gamboa e Cidade do Samba 
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Único Conjunto Habitacional da SMH em construção no entorno, na Rua Nabuco de Freitas, visto do “60”. 

             

Um dos santuários existentes em diversas locais na comunidade da Providência, esse é na “Área do 60”. 

                               

Escadaria de acesso a “Área do 60” e placa de obras em frente a mesma, na Rua Ebroíno Uruguai. 
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Garagem dos ônibus da Viação São Silvestre, vizinha a área da comunidade da Pedra Lisa. 

             

Rua vizinha sob o risco de remoção futura para obras e o acesso principal da comunidade da Pedra Lisa 

              

Mirante no alto do paredão rochoso da Pedra Lisa e moradias da rua de acesso principal a comunidade 
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Únicos equipamentos sociais da Pedra Lisa – Escolinha (SPARTA) e Quadra – e vista do paredão rochoso 

                         

Mostra da grande número de crianças da comunidade e um santuário na Pedra Lisa 
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Muros e outras soluções de contenção executados pela GEORIO/Prefeitura na Pedra Lisa 

             

Crianças carregando tijolos em obra particular e vista da quadra do alto da Pedra Lisa 
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Vista da garagem de ônibus vizinha, das moradias e da quadra na parte baixa da Pedra Lisa. 

              

 

                             

Outros trechos visitados pelo NUTH/DGPE, com intervenções públicas, na parte alta da Pedra Lisa. 
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Moradia no alto da Pedra Lisa considerada em situação de risco pelos próprios moradores– frente e fundos 
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Vias e viaduto no entorno da comunidade da Pedra Lisa e da ”Área do 60” 

             

Rua vizinha a Pedra Lisa sob o risco de remoção, onde estão previstas obras para reativação de um túnel. 

             

Rua Rego Barros interditada para as obras ao longo de toda a via, próximo a Pedra Lisa e a ”Área do 60”. 
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Reunião NUTH/DGPE (com o defensor público Eduardo) e Fórum Comunitário do Porto após a visita nas áreas, 

com moradores da Pedra Lisa e de outras áreas da comunidade da Providência, na Rua Nabuco de Freitas (foto).  


