EM ANÁLISE

Trensurb estuda centro comercial
com restaurantes em cima da
Estação Mercado; veja como seria
Construção envidraçada teria vista para o Guaíba e para o Centro Histórico de Porto
Alegre
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Passarela estaiada levaria os pedestres até o centro comercial situado sobre a plataforma de embarque da Estação
Mercado
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A construção de um centro comercial com restaurantes em cima da linha do trensurb,
na Estação Mercado, vem sendo discutida internamente entre técnicos e gestores da
estatal federal.
Em visita a Porto Alegre neste mês, o secretário nacional de Desestatização, Diogo
Mac Cord, subordinado ao ministro Paulo Guedes, aprovou a ideia e deu sinal verde

para os estudos prosseguirem. A proposta faz parte de um levantamento maior: a
Trensurb avalia o potencial de todos os terrenos da empresa que poderiam receber
investimentos privados.
– É um projeto ainda muito incipiente, temos apenas alguns esboços. Não queremos
gerar uma falsa expectativa – diz o presidente da Trensurb, Pedro Bisch Neto.

Estabelecimentos de comércio e gastronomia teriam vista para o Guaíba de um lado e para o Centro
Histórico de outro.
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Mas coluna teve acesso às primeiras imagens – que inclusive já foram apresentadas ao
prefeito Sebastião Melo. Elas mostram uma construção envidraçada, de dois andares,
em cima da plataforma de embarque da Estação Mercado, na Avenida Mauá. A
edificação panorâmica, com lojas e restaurantes, teria vista para o Guaíba de um lado e
para o Centro Histórico do outro.
Para os pedestres acessarem o local, o desenho mostra uma passarela estaiada sobre a
Mauá: ela ligaria a Praça Revolução Farroupilha, situada ao lado do Mercado Público,
ao novo centro comercial. O anteprojeto é assinado pelo arquiteto Rodrigo Vieira

Baialardy, que, procurado pela coluna, disse não ter autorização para falar sobre o
trabalho.
Pedro Bisch Neto, que preside a Trensurb, informou que a ideia é apresentar, em no
máximo dois meses, o estudo sobre o potencial dos terrenos para o Ministério da
Economia. A intenção do governo federal ainda é privatizar a empresa, mas nada
impede que a Trensurb, segundo Bisch Neto, busque antes algum tipo de PPP para
viabilizar algum projeto.
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