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UFRJ desiste de oferecer outros terrenos do Campus
Praia Vermelha à iniciativa privada

Área inclui o terreno onde funcionava o Canecão e trechos próximos

Por:  Pedro Dobal

A Universidade Federal do Rio de Janeiro desistiu de oferecer outros terrenos

do Campus Praia Vermelha à iniciativa privada. A instituição confirma a

possibilidade de ceder apenas o espaço destinado à construção de um novo

equipamento cultural, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

A área inclui o terreno onde funcionava o Canecão e trechos próximos. A

Reitoria descartou os três cenários propostos pelo projeto Viva UFRJ, que

incluía as áreas utilizadas pelo Instituto de Psiquiatria e o Instituto de

Neurologia Deolindo Couto.

Os terrenos seriam oferecidos em troca de investimentos na universidade. O

estudo do BNDES que baseava o projeto custou R$ 2,6 milhões. Parte do valor

já foi paga e o restante deve ser quitado por meio da operação do novo espaço

cultural.

De acordo com a UFRJ, as atuais estruturas serão demolidas e vão dar lugar a

uma sala de espetáculos com capacidade para 1.500 pessoas, além de um

auditório para 250 pessoas e um local de exposições.



O vice-reitor da universidade, Carlos Frederico Leão Rocha, classifica a

construção do equipamento cultural como uma dívida da instituição com a

cidade.

A UFRJ prepara um chamamento público para interessados em construir ou

operar a sala de espetáculos. O projeto está na fase de negociação e pode sofrer

alterações. Ainda não foi decidido se a construção e a gestão do local vão ser

feitas pela UFRJ ou por meio de uma concessão.

Para que o equipamento cultural saia do papel, ainda são necessárias mudanças

na legislação. Em agosto, a Prefeitura enviou à Câmara Municipal do Rio um

projeto de lei que permite a utilização da área para fins culturais.

Na próxima sexta-feira (12), a Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara vai

apresentar, em uma audiência pública, a nova delimitação do terreno, retirando

do projeto a Casa da Ciência e uma área verde. A mudança acontece a pedido da

UFRJ.

Inaugurado em 1967, o Canecão era considerado um importante polo da cultura

carioca. Grandes nomes da música nacional se apresentaram no local.
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