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"De luto", barcos fazem protesto 

contra nova Marina na Baía de 

Guanabara 
Cerca de 30 embarcações navegam nos locais de competição da vela nas 

Olimpíadas em performance-protesto "Horizonte Negro" contra novo projeto 

da Marina da Glória 

Por GloboEsporte.comRio de Janeiro 
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Com velas pretas, cerca de 30 barcos fizeram um protesto contra o novo 

projeto da Marina da Glória, na Baía de Guanabara, na tarde deste domingo. A 

performance idealizada pela artista plástica Martha Niklaus foi batizada de 

"Horizonte Negro" e executada em frente à Praia do Flamengo, próximo às 

raias da vela dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O protesto foi 

organizado pelos usuários da Marina, os quais alegam que as obras de 

revitalização do local elevarão os preços de utilização do espaço em até 

200%.  
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Barcos fazem protesto na Baía de Guanabara (Foto: REUTERS/Pilar Olivares) 

 

A BR Marinas, empresa que detém a concessão e é responsável pelo novo 

projeto, diz que a principal finalidade da reforma da Marina da Glória será 

náutica, aumentando o número de vagas para barcos. Tanto que o número de 

lojas vai diminuir em relação ao projeto anterior, da MGX de Eike Batista. O 

projeto original da Marina também previa um terraço aberto e público com um 

jardim de Burle Marx. O espaço, porém, segue concretado para receber 

eventos. Procurada pelo GloboEsporte.com, a BR Marinas informou que vai 

adotar na Marina da Glória a mesma tabela de preços que uso nas outras 

marinas do grupo. 

- Dos 237 clientes, apenas 52 estão pagando valores abaixo da tabela padrão 

da BR Marinas. Deste 52, apenas 16 pagam valores com diferença de 30% ou 

mais. Ou seja, para a imensa maioria nada vai mudar. Ou melhor, vai mudar 

sim: a qualidade do serviço será muito superior. Sabemos que a manifestação 

é por conta do preço, mas já chamamos todos os insatisfeitos para negociar. 

Eles não vieram - afirmou o diretor geral da Marina da Glória, Pedro 

Guimarães. 



Mulher registra protesto de barcos na Baía de Guanabara (Foto: REUTERS/Pilar Olivares) 

 

 

Na última sexta-feira, o Tribunal Regional Federal (2ª região) voltou atrás em 

sua decisão de suspender a aprovação do projeto de reforma da Marina da Glória. 

O evento-teste da vela será realizado entre os dias 15 e 22 de agosto.  

A intenção da BR Marinas é que o espaço vire uma grande área de convivência 

após a sua inauguração, em dezembro, após obras orçadas em R$ 64 milhões. 

O grupo pretende oferecer escolinhas de vela, cursos de mergulho e stand up 

paddle. A nova Marina da Glória terá 25 lojas, quatro restaurantes, 470 vagas 

para carro, além de quiosques e espaço para eventos. 
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Obras na Marina da Glória: protesto contra aumento do custo para usuários (Foto: André Durão) 

 

 


