Centro do Rio de Janeiro
EDIÇÃO 2016

Pequenos comércios, confeitarias, bares, restaurantes,
salões de beleza, gráficas, casas noturnas... A cidade do Rio
de Janeiro está repleta de empreendimentos que contam um
pouco da sua história, que remetem a momentos marcantes
da vida de seus habitantes e que oferecem produtos e
serviços com singularidade, qualidade e valor.
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no
Estado do Rio de Janeiro (Sebrae/RJ) e o Instituto Rio
Patrimônio da Humanidade (IRPH) lançaram, em 2015, o
projeto Negócios de Valor – Grandes Histórias, Novas
Ideias. O projeto busca contribuir para a valorização e o
fortalecimento dos negócios tradicionais do Centro da
cidade do Rio de Janeiro, por meio de ações de consultoria
em gestão, marca e finanças, além de registro como
atividade econômica tradicional da cidade e diversas ações
voltadas para a divulgação destes empreendimentos.
Atualmente, 24 negócios estão contemplados pelo projeto.
O objetivo do Guia de Compras Negócios de Valor é
apresentar um pouco da história desses empreendimentos e
também auxiliar moradores e visitantes da cidade a chegar
até eles. Consumir nestes negócios é garantia de ter
produtos exclusivos, a preços competitivos e ainda
contribuir para a valorização da história e da memória da
cidade. Uma experiência singular e inesquecível!

GUIA DE COMPRAS NEGÓCIOS DE VALOR
Para comprar, comer e se divertir!
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A MALA INGLEZA
DESDE 1900

Atuando no comércio de malas, bolsas, pastas, mochilas, carteiras e acessórios para viagem, a
Mala Ingleza continua tendo como grande destaque a ampla variedade de malas, das mais
conceituadas linhas disponíveis no mercado, com qualidade e preços competitivos. A loja
comercializa também cintos, guarda-chuvas, troféus, medalhas e bandeiras.

História
A história da Mala Ingleza teve início em 1900, quando uma família de espanhóis
inaugurou a loja na Rua da Carioca. Dividindo espaço com outras operações
similares, a Mala Ingleza conquistou reconhecimento ao longo do tempo pela
qualidade dos produtos que oferecia. Roberto Cury, seu atual proprietário, era então
um concorrente. Em 1972, comprou a marca e se consolidou como uma referência no
comércio de itens para viagem. Atualmente instalada na Avenida Marechal Floriano,
a Mala Ingleza tem produtos que se misturam a um interessante acervo de objetos que
fizeram parte de sua história.
De segunda a sexta, das 8h30 às 18h30. Sábado, das 8h30 às 13h.
Avenida Marechal Floriano, 81, Centro.
Contato: 2518-7449
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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A ROSEIRA DA CRUZ VERMELHA
DESDE 1974

De simples ramalhetes aos mais modernos e exóticos arranjos, A Roseira da Cruz Vermelha
oferece flores que, com beleza e frescor, chegam a seus clientes como se tivessem sido colhidas
há pouco. Além da entrega em domicílio, a empresa desenvolve também decoração floral para
eventos sociais ou empresariais.

História
Com a tradição de 40 anos no segmento de decoração e arte floral, A Roseira da Cruz
Vermelha é o resultado da enorme paixão de um casal de portugueses por flores e
plantas. Com o talento herdado de seus pais, Roberto Ferreira conduz a administração
da floricultura com o mesmo respeito que a geração anterior tinha por seus clientes e,
oferecendo um atendimento personalizado, mantém vivo o reconhecimento e a
tradição da A Roseira da Cruz Vermelha.

De segunda a sábado, das 7h30 às 19h.
Praça da Cruz Vermelha, 40, Centro
(Edificação Preservada pela APAC Cruz Vermelha).
Contato: 2252-3463
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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ANGU DO GOMES
DESDE 1955

No cardápio, o angu tradicional de miúdos, a grande estrela da casa, recebe, além de outras
opções, molhos como calabresa, frutos do mar, frango com azeitona, carne moída e carne de
soja. Além deste clássico da boemia carioca, podem ser degustados diversos pratos e petiscos,
como pastel de angu, bolinho de feijoada e moela ao vinho.

História
Instalado em local que se transformou em centro da boemia carioca, palco das
primeiras rodas de samba do Rio, o restaurante Angu do Gomes faz parte da memória
gastronômica da cidade. Criada em 1955, a marca Angu do Gomes ganhou fama
quando o prato era servido em barraquinhas espalhadas pela cidade. Imprimindo um
novo ritmo de produção de cozinha industrial ao processo, a partir de 1977, os sócios
operaram um restaurante no Largo de São Francisco da Prainha, mas o negócio foi
desativado em 1990. Em 2008, Rigo Duarte – neto de um dos fundadores e chefe de
cozinha – reativa a marca junto com um novo sócio.
De segunda a quinta, das 11h às 22h/ Sexta, das 11h às 2h / Sábado, das 11h às 18h.
Largo São Francisco da Prainha, 3, Saúde (Edificação Preservada pela APAC Sagas).
Contato: 2233-4561
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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BAR BRASIL
DESDE 1907

Eleito patrimônio cultural da cidade ao lado de outros redutos da boemia carioca, o Bar Brasil,
apesar do nome, apresenta um cardápio com influências da deliciosa culinária alemã: kassler
com salada de batatas, bolo de carne, lentilha garni, salsichão de vitela e chucrute, entre outras
especialidades. O chope gelado, tirado de uma torre centenária, também é uma tradição do local.

História
Fundado em 1907 por austríacos e com cardápio tipicamente alemão, o então Bar
Zeppelin ficou conhecido como bar germânico até que, durante a Segunda Guerra
Mundial, após um ataque de manifestantes contra o nazismo, seu nome foi alterado
para Bar Brasil. O cardápio, porém, manteve as influências da culinária que se
transformou em marca registrada do local. Em 1970, um antigo faxineiro, promovido
a garçom, adquiriu o estabelecimento. Atualmente, tendo o irmão como sócio, divide
o comando do restaurante também com o filho.

De segunda à sábado, das 11h às 0h.
Avenida Mem de Sá, 90, Lapa (Edificação Preservada pela APAC Cruz Vermelha).
Contato: 2509-5943
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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BAR LUIZ
DESDE 1887

O ambiente art déco é palco para a excelente cozinha com sotaque alemão. O tradicional Bar Luiz
oferece pratos típicos que descem bem com o famoso chope gelado, caipirinhas ou caipivodkas.
É só escolher e deleitar-se!

História
O Bar Luiz foi fundado com o nome de Zum Schlauch e, 28 anos depois, em função de
uma lei que proibia estabelecimentos comerciais de adotarem nomes estrangeiros,
passou a chamar-se Bar Adolph – uma homenagem ao sobrinho e braço direito do
proprietário. Durante a Segunda Guerra Mundial, o bar foi ameaçado de destruição por
um grupo de alunos, contrários ao nazismo, mas Ary Barroso, que estava no local,
convenceu os alunos de que os donos do bar eram tão brasileiros quanto eles, fazendo
com que desistissem de depredar o empreendimento. Após esse episódio, os donos
decidiram mudar o nome para Bar Luiz. A administração do estabelecimento está na
mesma família há quatro gerações e essa tradição é sentida em cada detalhe do espaço, do
cardápio às fotos e quadros na parede, que retratam uma parte importante da sua história.
Segunda, das 11h às 17h / De terça a sexta, das 11h às 20h/ Sábado, das 11h às 17h.
Rua da Carioca, 39, Centro (Edificação Tombada nas Esferas Municipal e Estadual).
Contato: 2262-6900
Aceita dinheiro, cartão de débito.
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CAFÉ DO BOM CACHAÇA DA BOA
DESDE 2003

Misto de bistrô e bar, a casa - instalada num imóvel tombado, anexo a uma charmosa livraria,
com parede de pedra e pé direito alto - serve tanto café gourmet quanto cachaças e cervejas
artesanais. A carta de cachaças reúne cerca de 100 rótulos. E para acompanhar as bebidas,
durante o happy hour, o café oferece diversos quitutes. Serve também almoço à la carte.

História
O Café do Bom Cachaça da Boa está instalado num imóvel tombado que respira
história. Pertencendo a uma família com forte envolvimento com livrarias e sebos, o
barista Yansel Galindo foi convidado pela mãe para implantar um pequeno café
próximo à entrada do Antiqualhas Brasileiras, no endereço há mais de 20 anos, para
aprimorar a experiência dos consumidores do sebo da família. O sucesso da iniciativa
levou à ampliação do negócio e, desde 2003, o proprietário dedica-se a conhecer em
profundidade a produção dos cafés e cachaças vendidos no local, oferecendo ao seu
público bebidas recheadas de informação e fazendo do espaço uma referência de
qualidade nestes produtos.
De segunda a sexta, das 10h às 20h. Sábado, das 10h30 às 14h30.
Rua da Carioca, 10, Centro (Edificação Tombada na Esfera Estadual).
Contato: 2509-1018
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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CARIOCA DA GEMA
DESDE 2000

Com o espírito despojado do carioca e expressões musicais como o samba e o chorinho, o Café
Musical Carioca da Gema apresenta, desde 2000, o que há de melhor da música popular
brasileira. Reconhecido pela exclusiva programação musical e originalidade artística, obtém
destaque pelo desempenho de seus artistas, músicos, intérpretes e cantores. E, claro, pelos
quitutes oferecidos em seu delicioso cardápio.

História
O grande sucesso do bar musical instalado no fundo do antiquário Empório 100 levou
os sócios a buscarem um local mais amplo. Assim, pioneiros na ocupação de antigos
casarões da região (a casa está em um edifício tombado, onde antigamente funcionava
um cortiço), nasceu em 2000 no coração da Lapa o Bar Carioca da Gema. O nome foi
inspirado na tradição da nova localização e do repertório musical criado a partir dos
gêneros consagrados que fazem a fama do local. O Carioca da Gema é sinônimo de
música ao vivo e de qualidade, em uma ambientação descontraída.
De segunda a sexta, a partir das 19h. Sábado e domingo, a partir das 21h.
Avenida Mem de Sá, 79, Lapa (Edificação Preservada pela APAC Cruz Vermelha).
Contato: 2221-0043
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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CASA AZEVEDO
DESDE 1940

Prezando a qualidade, a estética de seus produtos e o respeito a todas as religiões, a Casa
Azevedo comercializa os mais variados itens para montagem de bijuterias, guias, terços, rosários
e escapulários. São miçangas, cristais, canutilhos, vidrilhos, pérolas, contas de plástico, acrílico,
conchas, peças de osso, madeira e sementes utilizados em diferentes artigos religiosos e
também em bijuterias finas.

História
Na década de 1940, a experiência adquirida no trabalho realizado na empresa Santa
Maria - especializada na venda de produtos para confecção de bijuterias religiosas levou o fundador da Casa Azevedo, Aristeu Azevedo, a adquirir o negócio e, em 1970,
transferir a loja para o atual endereço. Tendo na lealdade dos funcionários e no
respeito dos clientes seu maior patrimônio, a loja é atualmente comandada pela neta
do empresário, que ampliou a gama de produtos em busca de novas oportunidades de
negócios, sem deixar de lado a tradição que fez a Casa Azevedo ser reconhecida como
referência na atividade.
De segunda a sexta, das 8h30 às 18h30. Sábado, das 8h30 às 14h.
Rua Senhor dos Passos, 63, Centro (Edificação Preservada pela APAC Corredor Cultural).
Contato: 2224-6448 / 2242-1109
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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CASA CAÇA E PESCA DO RIO
DESDE 1958

Referência na venda de produtos dirigidos à caça e à pesca, os amantes de outros esportes de
aventura também encontram na loja diversos itens para a prática do seu hobby preferido. Com
uma equipe de vendedores formada por verdadeiros consultores, a Casa Caça e Pesca do Rio
oferece carabinas de pressão, pistolas de pressão air soft, barracas, facas, canivetes, materiais
de pesca, de mergulho e muito mais!

História
A Casa Caça e Pesca do Rio, fundada em 1958, é considerada uma das mais
importantes em seu segmento, reconhecida pela tradição na venda de produtos de
caça e esportes náuticos – especialmente a pesca. Sob a gestão do atual proprietário
desde 2000, a empresa passou a investir em outros esportes de armas, como o Airsoft,
e incrementar o investimento em esportes de nicho, como o boxe. Desde 2013, criou
um novo canal de vendas ao implantar o e-commerce em seu site. Sua reputação se
reflete no fato de ser a única loja legalizada para venda de armas e munições no
município do Rio de janeiro.
De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábado, das 8h às 13h.
Avenida Marechal Floriano, 83, Centro (Edificação Preservada pela APAC Sagas).
Contato: 2233-7288 / 2233-6260 / 3176-6319
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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CASA URICH
DESDE 1913

A Casa Urich, restaurante construído no centro da cidade no início do século XX, com decoração
tradicional e paredes de azulejo azul e branco, é especializada na culinária alemã. O cardápio
oferece opções de carnes, peixes, frutos do mar, frango e saladas em porções generosas e bons
preços.

História
Fundada em 1913 pelo alemão Edmund Urich, que empresta seu nome ao tradicional
restaurante, a Casa Urich é desde então referência da culinária germânica na cidade do
Rio de Janeiro. Após ser comprada por um de seus funcionários, na década de 1950,
um incêndio no casarão onde estava instalada levou o restaurante a ser transferido
para o atual endereço. O então renomado arquiteto Francisco Riviera foi responsável
por compor o ambiente com elementos que resgatam a origem do negócio, como
paredes azulejadas e uma charmosa combinação de cores, que reforçam a identidade
do local. O restaurante está há 23 anos sob o comando da família Fernandez.
De segunda a sexta, das 12h às 23h.
Rua São José, 50, Centro.
Contato: 2220-2224
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.

COMER E BEBER
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CHAPELARIA ALBERTO
DESDE 1894

A Chapelaria Alberto tem como principal atividade a venda de chapéus. Para complementar a
sofisticação do visual, camisas e bengalas de alto padrão também podem ser encontradas nesta
loja centenária. Lenços, luvas, pijamas e cuecas completam o mix de produtos oferecidos pelo
estabelecimento.

História
Inaugurada há mais de 120 anos, a Chapelaria Alberto, com vitrines de madeira, era
uma das chapelarias mais elegantes da cidade. Nos anos 1940, o negócio foi adquirido
por outro comerciante tradicional da região, mantendo a venda exclusiva dos chapéus
e artigos para viagem que fizeram a fama do local. Em 1947, passou a vender outros
artigos finos para homens. Preservando ainda a força e a tradição de um passado de
sucesso, com clientes ilustres como Vinicius de Moraes e o Rei Alberto, da Bélgica, o
negócio tem em sua gestão atual o filho e a nora do proprietário.

De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábado, das 9h às 12h30.
Rua Buenos Aires, 73, Centro (Edificação Tombada na Esfera Municipal).
Contato: 2252-9939
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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CHARUTARIA SYRIA
DESDE 1912

Misto de charutaria, café e bistrô, a Charutaria Syria é um oásis de tranquilidade no coração do Saara. Em
um espaço acolhedor, são servidos cafés acompanhados de deliciosos brownies, tortas e doces. Pratos
leves, quiches, saladas e massas, acompanhados por uma boa taça de vinho (vendido também em
garrafas, com excelentes opções de rótulos nacionais e estrangeiros), compõem ainda o cardápio. Além,
é claro, do que há de melhor em charutos – dos cubanos aos excelentes nacionais fabricados no
Recôncavo Baiano.

História

O libanês Ali Haje Atue Neme chegou ao Brasil em 1912 e iniciou suas atividades
vendendo fumo e caixas de fósforo. Com a ampliação da carteira de clientes, foi
necessário um local para estocar os produtos e, assim, adquiriu o imóvel onde instalou a
Charutaria no térreo e fez do piso superior a sua moradia, onde residiu com a esposa e seu
único filho Mohamed Ali Atue Neme, o qual deu continuidade ao negócio até o ano de
2007. Durante uma reforma, em 2004, foi descoberto um painel publicitário da marca de
fósforo Fiat Lux, pintado em 1932. Restaurado, o painel permanece na loja juntamente
com outros itens do projeto original, como móveis de madeira de lei, armários altos,
claraboia, parede e piso de ladrilho hidráulico, dentre outros. Em 2011, ganhou um
pequeno bistrô no fundo. Atualmente, a loja é comandada pela neta do fundador.

De segunda a sexta, das 9h30 às 18h. Sábado, das 9h30 às 14h.
Rua Senhor dos Passos, 180, Centro
(Edificação Preservada pela APAC Corredor Cultural).
Contato: 2224-9550
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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CONFEITARIA CAROLANA
DESDE 1934

A casa, com ares de Rio Antigo, oferece pães especiais de linhaça, de quinoa com amaranto, aveia
light, de milho, pão grana rústico e multicereais light, além do tradicional pão de centeio alemão.
Entre os doces, o carro-chefe é a torta Fedora, em formato de meia bola, com massa de pão-deló, recheio de chantilly e cereja, e cobertura de chocolate e açúcar. O almoço servido na casa
prima também pela excelência. Aceita encomendas para festas.

História
Inaugurada em 1934 com o nome de Confeitaria Alemã, os tradicionais pães, bolos e
doces da casa receberam excelente aceitação desde a sua fundação. A confeitaria
recebeu grande retaliação de ativistas contra os alemães durante a Segunda Guerra
Mundial e, temendo pela sua segurança e de seus clientes, o proprietário alterou o
nome para Carolana. No final da guerra, um português adquiriu o negócio e manteve
no cardápio todos os itens de origem alemã, introduzindo outros, tipicamente
portugueses. Todos os itens de panificação são de fabricação própria e seguem ainda
as receitas originais. O negócio é administrado pela mesma família há 70 anos.
De segunda a sexta, das 7h às 19h. Sábado, das 9h às 14h.
Rua Buenos Aires, 124, Centro (Edificação Preservada pela APAC Corredor Cultural).
Contato: 2252-7576
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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CONFEITARIA COLOMBO
DESDE 1894

Patrimônio cultural e artístico do Rio de Janeiro, desde 1894 a Confeitaria Colombo reúne
histórias por meio da gastronomia. Memória viva da belle époque e do Rio Antigo, seus espelhos
refletem o vai e vem dos garçons que servem refeições rápidas, como saladas, sanduíches,
omeletes, ou mesmo salgados expostos nos grandes balcões da entrada. Seus salões também
são responsáveis por abrigar imperdíveis festas de casamento.

História
Fundada em 1894 por um próspero comerciante português, a Confeitaria Colombo
atendia então à aristocrática sociedade carioca. A Confeitaria ainda hoje mantém os
requintes e os modos de atendimento da época de sua inauguração. Com um ambiente
elegante e envidraçado, o local é a expressão de um espaço que vende experiências,
mais do que produtos alimentícios. Frequentado no passado por artistas, intelectuais e
políticos da Primeira República, sobreviveu a diversas gerações de administradores e,
desde 1999, está sob gestão da mesma família.
De segunda a sexta, das 9h às 19h30. Sábado e feriados, das 9h às 17h.
Rua Gonçalves Dias, 32, Centro
(Edificação Preservada pela APAC Corredor Cultural).
Contato: 2505-1500
COMER E BEBER
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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GRÁFICA MARLY
DESDE 1946

Referência em impressão tipográfica, alto relevo francês e americano, a Gráfica Marly também
oferece serviços de letterpress, off-set e serigrafia. Com a qualidade e a tradição transformada
em arte, da Gráfica Marly saem os produtos mais sofisticados que podem ser feitos numa gráfica
tradicional, artesanais e com acabamento primoroso. A gráfica é especialista em cartões de visita
e agradecimento e é uma referência na impressão de convites de casamento.

História
Inaugurada em 1946, a Gráfica Marly teve seu apogeu confeccionando impressos
personalizados de luxo para várias famílias tradicionais do Rio de Janeiro e até para
outros países, além dos impressos corporativos. Enquanto o mundo se digitalizava, e
as gráficas apostaram na compra de novos equipamentos de impressão,
transformando-se em modernos parques gráficos, a Gráfica Marly manteve a
tradição. Desde a sua origem, a empresa pertence à família que é responsável pela
operação, pelo atendimento aos clientes e pela gestão do negócio.
De segunda a quinta, das 8h30 às 18h. Sexta, das 8h30 às 17h.
Rua do Livramento, 40, Gamboa (Edificação Preservada pela APAC Sagas).
Contato: 2263-2881 / 2263-9088
Aceita dinheiro, cheque e transferência bancária.
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JAQUETA IDEAL
DESDE 1904

A Jaqueta Ideal oferece uma linha completa e diversificada de roupas profissionais pronta
entrega e sob encomenda. Constantemente atualizados e seguindo as últimas tendências, seus
produtos atendem às necessidades das mais diversas áreas: restaurante, hospitalar, doméstica,
condomínio ou serviços gerais e linha social.

História
Há 25 anos instalada no mesmo imóvel, com fachada e segundo andar preservados, a
empresa teve início no começo do século passado, quando a então Casa Vermelha
abriu suas portas na região central do Rio de Janeiro para oferecer roupas
profissionais das mais diversas categorias. Em 1956, antigos funcionários assumiram
o negócio e seu nome mudou para Jaqueta Ideal. Ainda hoje, com mais de 110 anos de
operação, não mede esforços para garantir a qualidade dos produtos que fabrica e
investe sistematicamente na renovação de maquinários para atender às necessidades
de seus clientes.
De segunda a sexta, das 8h30 às 18h.
Rua Camerino, 70, Centro (Edificação Preservada pela APAC Sagas).
Contato: 2233-6194
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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O VELEIRO
DESDE 1966

Com uma extensa seleção de itens de qualidade e com preços excelentes, entre equipamentos e
acessórios náuticos importados e nacionais, o Veleiro opera com as mais reconhecidas marcas do
mercado. O charmoso espaço oferece bombas, torneiras, roupas impermeáveis, os mais variados
tipos e espessuras de cabos náuticos e ferragens, decoração, livros náuticos e muito mais.

História
Em 1952, Jacques Mille saiu da França, veio para o Brasil e, com grande espírito
empreendedor, começou a vender livros importados de porta em porta até abrir sua própria
livraria. No final da década de 1950, começou a velejar e, como no Brasil nada se fabricava
em termos náuticos, percebeu a oportunidade de abrir uma empresa para importar barcos e
outros acessórios. Assim nasceu O Veleiro. Após uma longa trajetória de sucesso, um
incêndio destruiu a loja em 1992 – inclusive as instalações das Edições Marítima,
especializada em livros náuticos, que funcionava no 3o andar do prédio. Para não
interromper a operação, o empresário abriu uma loja temporária e, com o antigo endereço
totalmente reformado, o Veleiro voltou em 2006 para o seu local de origem, onde permanece
até hoje. Atualmente, o gerenciamento do negócio é realizado pela esposa do fundador.

De segunda a sexta, das 8h às 18h.
Rua Teófilo Otoni, 48, Centro (Edificação Preservada pela APAC AEBT Mosteiro de São Bento).
Contato: 2233-3275
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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OLEGÁRIO E LOURENÇO
DESDE 1940

Com uma equipe pronta para auxiliar o profissional na escolha do produto certo, a empresa
oferece cunhos para estampas em metais, mercadorias em prata e consertos e confecções. Os
produtos são tanto para pronta entrega quanto encomendas. A empresa contribui para a
continuidade da tradição de ourives ao comercializar ferramentas e oferecer cursos no próprio
estabelecimento. Conta com equipamentos modernos (italianos) para fazer as estampas nos
metais, porém, mantém em funcionamento algumas máquinas muito antigas – uma delas com o
apelido carinhoso de 'Vovó'.

História
Olegário, nome do fundador da empresa e empresário fortemente reconhecido entre
os ourives do Rio de Janeiro, empresta o nome ao negócio inicialmente chamado de
Joias Garito. Há mais de 80 anos, fornece cunhos (formas onde são estampados os
metais) para a indústria de joias. A loja possui cerca de 1.200 cunhos de aços que são
atualizados ou renovados mensalmente, estabelecendo fortes parcerias com os
ourives cariocas.
De segunda a sexta, das 9h às 18h. Sábado, das 9h às 13h.
Rua Regente Feijó, 12, Centro
(Edificação Preservada pela APAC Corredor Cultural).
Contato: 2232-3453
S E RV I Ç O S
C OM P R A S
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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RESTAURANTE CEDRO DO LÍBANO
DESDE 1948

Com atendimento ágil e cordial, o Restaurante Cedro do Líbano oferece um cardápio da
elaborada culinária libanesa. Seu menu executivo ganha a cada dia um destaque, como a picanha
de cordeiro, com molho de hortelã e mjadra (arroz com lentilha e cebola frita). E, é claro, os
deliciosos doces árabes, como Aish el Saraya, Baclawa e Bog Mog, não poderiam ficar de fora.

História
Localizado no coração do Saara, o restaurante tem o preparo dos pratos feito há mais
de 60 anos de forma inteiramente artesanal e seguindo as receitas originais. Sua
qualidade levou o Cedro do Líbano a ser reconhecido como o mais antigo e tradicional
restaurante árabe do Rio de Janeiro. Fundado por um libanês, pouco tempo depois o
estabelecimento foi comprado por um empresário espanhol. Em função da forte
presença da comunidade árabe na região, o novo proprietário manteve a marca e as
receitas originais. O restaurante é comandado por sua família até hoje.

De Segunda a sábado, das 11h às 16h.
Rua Senhor dos Passos, 231, Centro (Edificação Preservada pela APAC Corredor Cultural).
Contato: 2224-0163
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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RIO SCENARIUM
DESDE 1999

Boa bebida e comida se unem à música ao vivo, com programação musical autenticamente
brasileira: samba, MPB, choro, forró e gafieira na noite carioca. Tudo isso em vários ambientes
decorados com mobiliário e objetos de época: uma casa de shows num verdadeiro antiquário.

História
O casarão do século XIX onde o Rio Scenarium está instalado reúne um grande
acervo de móveis e objetos antigos colecionados ao longo da sua história - desde a
época em que seus sócios se instalaram na Rua do Lavradio, como antiquários. O local
foi inaugurado em 1999 como um espaço de locação para cenários, ensaios
fotográficos e gravações, dentre outros. Dois anos depois, transformou-se em um
misto de antiquário e casa de shows. Abraçando a brasilidade como foco, os ritmos
nacionais ajudam a reforçar o posicionamento da casa. O local é reconhecido como
ponto de cultura, lazer e entretenimento, concentrando pessoas de todas as idades cariocas e turistas nacionais e internacionais.
De terça a quinta, a partir das 18h30 / Sexta, a partir das 19h
Sábado, a partir das 20h, até o último cliente.
Rua do Lavradio, 20, Centro (Edificação Preservada pela APAC Corredor Cultural).
Contato: 3147-9000 / 3147-9018 - Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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SALÃO OK
DESDE 1945

O Salão e Barbearia Terezinha, mais conhecido como Salão OK, é reconhecido pelos tratamentos
capilares oferecidos ao público masculino. A excelência no atendimento, que sempre foi
característica da casa, foi ampliada e, atualmente, o salão presta serviços unissex que incluem
corte, manicure, e podologia, além de barba e cabelo.

História
Em operação há mais de 70 anos, o Salão Ok (como é conhecido, em função de suas
instalações no Hotel Ok) tem em sua trajetória diversos clientes ilustres. Frequentado
por senadores e deputados antes da capital ser transferida para Brasília, o salão
sobreviveu às grandes transformações ocorridas no centro da cidade. Seu proprietário
lembra com carinho dos áureos tempos da Cinelândia, onde está localizado desde a
sua fundação. Preservando sua decoração original, o salão – que nasceu prestando
serviços ao público masculino -, atualmente atende também mulheres, com o mesmo
cuidado que vem marcando sua história.
De segunda a sexta, das 9h às 19h30. Sábado, das 9h às 15h.
Rua Senador Dantas, 24, loja D, Centro.
Contato: 2524-4724
Aceita dinheiro, cartão de débito.
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SALÃO POP
DESDE 1963

Apesar de ser reconhecido especialmente pelo atendimento ao público masculino, com serviços
de barbearia - como barba e corte de cabelo-, o Salão Pop oferece os mais variados serviços
também para as mulheres, como corte, penteado, tintura e manicure.

História
Um ofício transmitido de pai para filho possibilitou que um imigrante português
chegasse na década de 1950 e, pouco tempo depois, passasse de funcionário a
empreendedor em uma barbearia, no Centro do Rio. Após um curto período em
Portugal, o empresário retornou ao Rio de Janeiro e, em 1963, tornou-se então
proprietário da Barbearia ParaTodos. Conhecida por seus clientes como Salão Pop, a
barbearia é referência de atendimento com qualidade e leva a marca do empresário em
cada detalhe. Com o falecimento do empresário em agosto de 2015, suas filhas
assumiram a gestão do negócio e trabalham para manter a cordialidade que sempre
marcou a trajetória do salão.
De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábado, das 8h às 14h.
Rua Gonçalves Ledo, 7, Centro (Edificação Tombada na Esfera Federal).
Contato: 2232-9355
Forma de pagamento sob consulta.
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TABACARIA AFRICANA
DESDE 1846

Os campeões de venda são os charutos e fumos para cachimbo. Ainda são comercializados o
fumo em corda e o rapé, mantidos por respeito à história do negócio e aos seus clientes mais
antigos, que ainda fazem uso dos produtos. O grande atrativo do local é o fumódromo, legalizado
e climatizado para que os clientes possam apreciar seus fumos preferidos em um ambiente
diferenciado.

História
Fundada em 1846, a Tabacaria Africana é um dos mais antigos comércios da cidade.
Situada na Praça XV, em frente ao Paço Imperial e ao lado do Arco do Teles, possui
quase 170 anos de existência. Atualmente, a loja é administrada pelas novas gerações
descendentes dos portugueses que compraram a charutaria na década de 1920. Local
preferido de 'charuteiros' famosos, como o governador Carlos Lacerda e os
presidentes Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, é reconhecida como um espaço de
apreciação do produto, com excelente atendimento e forte compromisso com a
qualidade dos itens ali comercializados.
De segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado, das 9h às 13h.
Praça XV, 38, Centro.
Contato: 2509-5333 / 2221-3921
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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VIDROMAR EMBALAGENS
DESDE 1982

Comercializando produtos das mais variadas linhas – de objetos para decoração a embalagens
farmacêuticas-, a Vidromar oferece potes, frascos e garrafas de vidro em diversos tamanhos e
modelos. Com foco na qualidade e no atendimento aos seus clientes, a empresa atende também
pedidos de produtos diferenciados e customizados.

História
Desde 1982 na Rua dos Vidros, como era conhecida a Rua do Senado, a Vidromar
Embalagens iniciou sua trajetória na antiga vila de garrafeiros ali instalada. Única
remanescente daquele tempo, a empresa é reconhecida como a 'Loja dos Vidros' e, até
os dias de hoje, seus tradicionais clientes buscam no local as novidades, em produtos
com qualidade e variedade. Designers e decoradores também procuram
frequentemente a loja - atualmente administrada pelo filho do fundador -, que atende
emissoras de televisão e produtoras de foto e vídeo, oferecendo elementos para
compor ambientes e cenários repletos de charme.
De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábado, das 8h às 13h.
Rua do Senado, 166, Centro (Edificação Preservada pela APAC Cruz Vermelha).
Contato: 2508-6100
Aceita dinheiro, cartão de débito e crédito.
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MAIS INFORMAÇÕES: NEGOCIOSDEVALOR@SEBRAERJ.COM.BR.
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