
O novo estádio Maracanã quer
entrar na era da sustentabilida-
de, com reúso de água da chuva
e possibilidade de autossuficiên-
cia energética para a Copa do
Mundo de 2014, segundo o go-
verno do Estado do Rio de Janei-
ro. A secretária de esportes do
Rio, Márcia Lins, disse que está
em estudo a implantação de pla-
cas fotovoltaicas na estrutura
do Maracanã para captar luz so-
lar e abastecer o estádio.

Um estudo especial está sen-
do elaborado para viabilizar o
projeto, que não está contem-
plado no contrato de concessão
com as empreiteiras contrata-
das para a adaptação do estádio
para a Copa das Confederações
de 2013 e a Copa de 2014.

“Os valores estão em estudo,
mas estamos buscando parcei-
ros para viabilizá-lo”, disse a se-
cretária. “Queremos um Mara-
canã padrão ISO e cada vez
mais high tech”, acrescentou
Márcia Lins em entrevista à Reu-
ters nesta quinta-feira.

Financiamento
A secretária negocia com uma
empresa alemã voltada para o
desenvolvimento sustentável e
com uma concessionária de
energia do Rio o financiamento
das placas que seriam instala-
das na estrutura do estádio.

O projeto pode ser estendido
para todo complexo do Maraca-
nã, que inclui, além do emble-
mático campo de futebol, o giná-
sio poliesportivo Maracanazi-
nho, estádio de atletismo Célio
de Barros e parque aquático Ju-
lio Delamare, além das imedia-
ções da arena. “Água e luz sem-
pre tiveram um peso forte no
custo operacional do Maracanã.
É algo puxado”, disse Márcia.

“Se o projeto for amplificado,
o Maracanã poderá até ter sobra
de energia, geraria energia ex-
tra”, afirma. “Se contar só o Ma-
racanã seria o equivalente a
abastecer uma cidade com 42
mil casas”, acrescentou ela.

Água reaproveitada
O projeto do novo Maracanã já

prevê a reutilização de água da
chuva para uso em banheiros e
limpeza do estádio, e a nova co-
bertura vai permitir a captação
dessa água e o emprego em tor-
neiras, descargas e até em bica
do estádio.

A reconstrução do estádio
contempla ainda a reutilização
do ferro e do aço do Maracanã
original em estruturas secun-
dárias. “O Maracanã quer mos-
trar que com mais de 60 anos é
possível ser moderno, históri-
co e evolutivo”, declarou a se-
cretária de esportes do Rio de
Janeiro.

O estádio do Maracanã pas-
sa por reformas com vistas à
Copa do Mundo. As obras de-
vem estar concluídas em feve-
reiro de 2013 para ser utilizado
na Copa das Confederações do
mesmo ano. Segundo Márcia
Lins, a fase de demolição da
obra já foi concluída e a instala-
ção da nova cobertura deve co-
meçar no primeiro trimestre
do ano que vem. ■

A Copel vai realizar em 2012 o
maior programa de investimen-
tos da sua história, no valor de
R$ 2,25 bilhões. Esse montante,
já aprovado pelo conselho de ad-
ministração da companhia, não
contempla eventuais aquisições
ou novas obras que venham a
ser conquistadas em leilões pro-
movidos pela Aneel, nem ou-
tros investimentos a serem reali-
zados pelas empresas coligadas
e controladas.

Quase metade dos investi-
mentos programados para o pró-
ximo ano - R$ 1,10 bilhão - se-
rá destinado à execução de
obras para a melhoria, moderni-
zação, ampliação e reforço do
sistema de distribuição de ener-
gia elétrica. Aí se incluem novas
subestações, linhas e redes de

energia que virão reforçar a ca-
pacidade de atendimento do sis-
tema operado pela Copel, que
serve a quase 4 milhões de uni-
dades consumidoras e a cada
ano incorpora, em média, cerca
de 100 mil novas ligações.

Para novas obras de geração e
transmissão de energia elétrica,
incluindo cinco grandes proje-
tos em andamento, a Copel pla-
neja investir R$ 1,07 bilhão. Na
Usina Colíder, em construção
no norte do Mato Grosso, serão
aplicados R$ 562,4 milhões. Já
para a Usina Mauá, em fase final
de obras no rio Tibagi, estão re-
servados R$ 89,1 milhões. Na
área de transmissão a compa-
nhia deve destinar R$ 147,3 mi-
lhões para as duas obras no inte-
rior de São Paulo. ■

Copel investe mais de R$ 2 bilhões no sistema
de distribuição de energia elétrica em 2012

Templo do futebol, Maracanã será
exemplo de sustentabilidade
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Casino firma acordo de franquia
com a Al Meera Consumer

CONSTRUÇÃO

Vendas de materiais de construção
sobem, mas Abramat reduz meta
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As vendas de materiais de construção cresceram 3,9% em novembro
na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a
associação que representa o setor, a Abramat, que reduziu pela quarta
vez este ano a previsão de faturamento para 2011. Em relação a outubro
houve queda de 1,7%, enquanto no acumulado dos 11 meses até
novembro o setor registra aumento de 2,5% .

Governo fluminense quer reutilização água e placas fotovoltaicas na estrutura. Custo ainda está em estudo

O Casino firmou um acordo de franquia com a Al Meera Consumer
Goods Company para desenvolver hipermercados sob a bandeira Geant
no Catar e em Omã, como parte da aposta do varejista francês para
aumentar presença em mercados de rápido crescimento. A Al Meera já
opera 23 supermercados sob bandeira própria no Catar e o Casino
empresa já possui na região acordo de franquia com a Retail Arabia.

Segundo projeções
do governo do
Estado do Rio de
Janeiro, com novo
projeto, estádio
pode ter excedente
de energia -
suficiente para
abastecer 42 mil casas

A ampliação do
sistema de
telecomunicações
da empresa, cuja
rede de fibras ópticas
vai abranger até o
final de 2012 todos
os 399 municípios
paranaenses,
deverá demandar
investimentos
de R$ 82,5 milhões
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