
Comércio começou na rua da Alfândega 
 
Há mais de cem anos a região situada entre a Praça da República, a Avenida Passos, a Avenida 
Presidente Vargas e Rua Buenos Aires, no Centro do Rio de Janeiro, abriga o comércio de 
armarinhos, tecidos e roupas feitas, conta o presidente de honra da Saara, Demétrio Habib, 
primeiro presidente da associação. A região, que fica em volta da rua da Alfândega, era o 
destino certo dos imigrantes que chegavam de navio no Rio de Janeiro, no Cais Faroux. As 
primeiras levas, ingleses, espanhóis e portugueses, logo foram substituídas por cristãos 
árabes, fugidos das guerras que marcaram a decadência do império Otomano. Mais 
recentemente, japoneses e chineses ampliaram o leque de habitantes.  
 
O comerciante conta que, originalmente, as construções no bairro eram casas datadas do 
século XIX. "As lojas ficavam na frente, dando para a rua e, depois de uma cortina, era a casa 
da família", lembra. Ou as lojas ocupavam o andar térreo e a família morava no segundo 
andar. Nesse ambiente para onde convergiam várias culturas, os mascates se abasteciam e 
levavam às famílias em todo o Brasil as novidades importadas por meio de navios. "A grande 
transformação ocorreu na década de 40, preconizada pelo meu pai, quando alguns 
comerciantes adotaram o varejo, ao invés do atacado", recorda.  
 
A instituição da Sociedade dos Amigos das Adjacências da Rua da Alfândega enquanto uma 
associação formal deu-se na década de 60. "Na ocasião, foi preciso nos organizarmos para 
pleitear ao governador Carlos Lacerda que impedisse que um projeto de viaduto cortasse o 
bairro ao meio", diz. Formada a Saara, várias conquistas se sucederam. Hoje a organização 
conta com rádio, revista, ambulância, sistema de limpeza de ruas e segurança próprias. O 
único mistério, na região, é o faturamento da lojas. "Ninguém revela nada. É segredo de 
estado", brinca o lojista aposentado, para quem a única mágoa é a presença do 
"camelódromo" vizinho, na rua Uruguaiana. Ali, barracas vendem eletroeletrônicos importados, 
nem sempre de forma regular. "Há muito contrabando entre eles e essa fama, às vezes, nos 
atinge injustamente", comenta Habib.  
 
Segundo o presidente de honra do Saara, a grande qualidade do bairro é a sua pluralidade. 
"Comerciantes de todas as partes do mundo, aqui, são irmãos", garante. Segundo ele, há, 
inclusive, uma lei informal que proíbe colegas de comentarem política do Oriente Médio ou 
quaisquer assuntos que digam respeito a disputas militares internacionais. "Queremos 
continuar a ser a pequena ONU brasileira", conclui, com orgulho.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


