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Rua da Carioca, um cemitério de lojas
ESVAZIAMENTO DO CENTRO Comerciantes responsabilizam crise econômica e
aluguéis altos por fechamento de 40% de estabelecimentos que funcionavam há
décadas

Em meio a uma crise econômica e ao reajuste de aluguéis, a Rua da Carioca se transformou em um
cemitério de lojas, nas palavras do próprio presidente da Associação Amigos da Rua da Carioca e Adjacências
(Sarca), Roberto Cury. Ontem, das 64 lojas da rua, 40% (26) estavam fechadas. Dono da tradicional Mariu’s
Rio Sport, que há 55 anos funciona no número 19, José Palácios não enxerga futuro para a loja. Já o
restaurante Cataroca cerrou as portas no dia 31 de julho, como antecipou Ancelmo Gois, em sua coluna no
GLOBO.

Contraste. Vitrine de loja de instrumentos musicais, que ainda resiste à crise, diante de
estabelecimentos comerciais tradicionais que já fecharam as portas na Rua da Carioca

— Não vejo futuro, vejo passado. Até fevereiro (de 2018) eu fico. Depois, vamos ver o que a Justiça
decidirá sobre o valor do aluguel. Em 2016, meu faturamento já foi 30% menor que no ano anterior. E as
vendas continuam caindo com a crise — lamenta Palácios, de 78 anos.

Há três meses sem pagar o aluguel, Palácios reclama do valor do reajuste. Ele pagava R$ 2 mil em 2012, e,
hoje, tem de desembolsar R$ 15 mil.

Em 2012, o Grupo Opportunity comprou 18 imóveis no lado ímpar da Rua da Carioca (do número 11 ao 47,
além do 53). A ação fez parte de uma negociação maior. Em setembro daquele ano, o grupo adquiriu 42
imóveis comerciais que pertenciam à Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, localizados no
Centro do Rio, por R$ 54,8 milhões.

— A rua estava com praticamente quase todos os imóveis alugados. Eles (o Grupo Opportunity) dobraram,
triplicaram os valores — afirma Roberto Cury. FAJARDO DEFENDE MAIS CRIATIVIDADE A Rua da Carioca foi
tombada arquitetonicamente pelo governo estadual em 1993, segundo Cury. Após a compra dos imóveis pelo
fundo de investimentos, em 2013, através de um decreto, o então prefeito Eduardo Paes fez um registro dos
negócios tradicionais da rua.

Vesúvio, Bar Luiz, Mariu’s Rio Sport, Confeitaria Nova Carioca, Rei das Facas, Mala de Prata, Mala de Ouro e
Guitarra de Prata foram os estabelecimentos alcançados por essa decisão da prefeitura. Os três últimos
sucumbiram diante da crise.
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— Por causa do decreto da prefeitura, não é possível comprar a confeitaria e transformála em um banco,
por exemplo — explica o presidente da Sarca.

E é justamente a Confeitaria Nova Carioca que vive uma das situações mais críticas. Atual dono, Arthur
Bittencourt adquiriu o estabelecimento há dez meses. As dificuldades, porém, são anteriores à transação. O
aluguel, atualmente de R$ 25 mil, custava R$ 12 mil em 2012.

— Quando assumi, a confeitaria tinha 25 funcionários. Hoje, são 18 — conta Bittencourt.
Fabricante de guarda-chuvas, a Vesúvio, no número 35 desde 1946, questiona judicialmente a renovação

do contrato. O dono Armando Júnior diz que deposita judicialmente R$ 10 mil, enquanto, sem dar detalhes,
questiona o valor cobrado pelo novo proprietário na Justiça:

— Todo dia, ao acordar, fico apreensivo pensando no que vai acontecer amanhã. Não tenho como prever o
futuro. Esse valor do aluguel é insustentável.

Ex-presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, da prefeitura, Washington Fajardo destaca,
entretanto, a falta de renovação na gestão dos negócios da Rua Carioca:

— Acho que é melhor ser inquilino do Opportunity do que da Ordem Terceira, que tradicionalmente não é
boa gestora de bens. Há necessidade de os donos dos negócios serem criativos. Você não vê nenhum tipo de
organização da Rua da Carioca para movimentar o espaço, como fazer um festival de música. Tem que ser
criativo. O Opportunity acaba virando um bode na sala, como se o problema fosse ele. O problema são os
negócios parados no tempo.

Em nota, o Opportunity afirma que não faz sentido atribuir ao grupo a crise econômica, responsável pelo
fechamento de lojas da Rua da Carioca. “O Opportunity é a favor e não contra o Rio — que vivencia crise
econômica e de segurança”, ressalta. Ainda de acordo com o grupo, os imóveis, quando foram adquiridos,
estavam em péssimo estado de conservação e muitos inquilinos, inadimplentes. De lá para cá, “o Opportunity
Fundo de Investimento Imobiliário entrou em acordo com a maioria dos locatários, mas, infelizmente, alguns
deles não conseguiram seguir com seus negócios, como foi o caso da Cataroca”. A nota acrescenta que o fundo
tem um projeto de revitalização de toda a rua, que foi apresentado ao ex-prefeito Eduardo Paes, mas não
chegou a ser aprovado.
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