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BID libera US$ 20 milhões
para a área de turismo
DA REDAÇÃO

O
secretário de Tu-
rismo, Ronald
Ázaro, anunciou
em Lisboa que o
Banco Interame-

ricano de Desenvolvimento
(BID) aprovou a liberação da
primeira parcela para a implan-
tação do Programa de Desen-
volvimento do Turismo (Prode-
tur) no Estado do Rio, no valor
de US$ 20 milhões.

O programa prevê investi-
mento total de US$ 187 mi-
lhões, com contrapartida do Es-
tado. “Com esta autorização, va-
mos licitar e executar os progra-
mas, inicialmente na área da
formalização dos agentes de tu-

rismo no Estado do Rio de Ja-
neiro e toda a sua cadeia produ-
tiva, numa parceria com o Se-
brae”, disse o secretário.

DETALHES. Ázaro, que está na
capital portuguesa participan-
do da Bolsa de Turismo de Lis-
boa 2012, considerada um dos
maiores encontros de turismo
da Europa, também apresen-
tou detalhes do Projeto de Fo-
mento e Organização do Turis-
mo Náutico no estado, que
prevê a construção de marinas
públicas nos municípios de Ar-
raial do Cabo, Paraty, Angra dos
Reis, Mangaratiba e Armação
dos Búzios.

De acordo com o secretário,
o projeto tem importância fun-

damental para o incremento,
não só da atividade turística,
como também para o desenvol-
vimento das regiões.

“Investiremos cerca de R$ 5
milhões nessas marinas, que
vão gerar empregos, renda, de-
senvolvimento da indústria
offshore e melhorias na área do
meio ambiente. Em Arraial do
Cabo, que receberá a primeira
marina, 120 barcos de médio
porte ficarão atracados em total
segurança. As prefeituras serão
as responsáveis pela manuten-
ção e operacionalização da ati-
vidade”, informou.

O secretário acrescentou que
também serão realizados cur-
sos de capacitação e qualifica-
ção para os trabalhadores que

atuarão nesses locais e que ha-
verá aulas de receptivo e idio-
mas com o objetivo de incre-
mentar o turismo nas localida-
des. Atualmente, cerca de 90%
do trabalho praticado no turis-
mo náutico é informal.

A responsabilidade ambien-
tal do projeto está presente nos
materiais utilizados na constru-
ção das marinas, que serão flu-
tuantes em PVC ou polietileno.
O piso, tipo deck de madeira
plástica, será totalmente reciclá-
vel. O processo de construção é
seguro e econômico em relação
ao sistema convencional, que
utiliza concreto. O modelo tem
baixo índice de risco ambiental
e excelente eficácia no atendi-
mento às embarcações.

FINANCIAMENTO - Recursos correspondem à primeira parcela dos US$ 187
milhões que serão investidos pelo Prodetur, programa de incentivo ao setor 

■ INVESTIMENTOS

DA REDAÇÃO

O governador Sérgio Cabral
dedicou a última sexta-feira aos
encontros internacionais. Re-
cebeu no Palácio Guanabara
comitivas dos Estados Unidos e
da França que vieram para co-
nhecer mais de perto as ações
que o estado está fazendo em
várias frentes. Na prática, a
aproximação dos estrangeiros’
poderá ser convertida em im-
portantes investimentos para o
Rio de Janeiro.

Do  lado americano, Cabral
recebeu o presidente do
Council on Foreign Relations,
Richcard Haass, e alguns inte-
grantes do conselho – entida-
de independente voltada para
a política internacional. Sedia-
do em Nova Iorque, o conse-
lho tem como objetivo au-
mentar a compreensão norte-
americana sobre o mundo e
contribuir com ideias para a
política internacional dos
EUA. Da França, vieram mem-
bros do senado e empresários
de vários setores.

De acordo com o secretário
de Desenvolvimento Econômi-
co, Energia, Indústria e Servi-
ços, Julio Bueno, o objetivo do
encontro com os americanos

foi compartilhar informações
sobre o Rio. “Foi uma troca de
experiências. Eles perguntaram
sobre educação, infraestrutura
e petróleo, por exemplo”, infor-
mou o secretário.

O subsecretário de Relações
Internacionais da Casa Civil, Pe-
dro Spadale, disse que houve
interesse por outros temas tam-
bém e destacou que a reunião
pode render novos investimen-
tos estrangeiros no estado. “Es-
sa visita foi importante porque
trata-se de uma delegação de
alto nível composta por investi-
dores e empresários que têm in-
teresse em saber mais sobre as
oportunidades de investimen-
tos no Rio. Eles acompanham
pela imprensa internacional a
transformação econômico-so-
cial pela qual o Rio está passan-
do”, enfatizou.

SEGURANÇA. Spadale disse,
ainda, que os americanos tam-
bém se interessaram muito pela
segurança, pelo processo de pa-
cificação, pelos eventos inter-
nacionais programados, pelos
investimentos em infraestrutu-
ra e pela questão energética. “O
encontro pode atrair novos in-
vestidores. É uma semente que
plantamos para dar frutos futu-

ramente”, ressaltou Spadale. 
A pauta da conversa com os

franceses não foi muito diferen-
tes. Após destacar as perspecti-
vas futuras, o sucesso da políti-
ca de segurança e o panorama
econômico, Cabral falou do au-
mento dos investimentos fran-
ceses no estado.

Os exemplos apresentados
foram: a Loreal, a Michelan, –
que irá inaugurar possivelmen-
te em setembro uma fábrica no
Rio – além da PSA-Peugeot Ci-
troën, que dobrará sua capaci-
dade de produção de automó-
veis no estado, entre outras. O
governador enumerou ainda
setores onde os recursos france-
ses serão bem-vindos.

“Temos aqui espaço para in-
vestimentos em setores como o
de novas tecnologias, ambiente,
o setor petroquímico, de entre-
tenimento e serviços. Conside-
ro que no ramo da hotelaria a
presença de companhias fran-
cesas ainda é muito tímida”,
avaliou o governador. Segundo
a Firjan, teremos nos próximos
cinco anos US$ 100 bilhões em
investimentos públicos e priva-
dos, nacionais e estrangeiros”,
destacou o governador.

O vice-presidente do senado
francês e presidente da Fonda-

tion Prospective Et Innovation,
Jean-Pierre Raffarin, destacou o
interesse da França em conhecer
um pouco mais sobre a estraté-
gia de organização adotada pelo
governo para garantir a execu-
ção da Rio+20. Segundo Cabral,
o evento, que receberá autorida-
des do mundo inteiro, será reali-
zado com ‘tranquilidade’.

FÁBRICAS. “Na Rio 92, a cidade
como o estado viviam uma si-
tuação de decadência econômi-
ca e violência. Agora teremos
mais quartos de hotéis para hos-
pedar estrangeiros e mais paz.
Estamos muito tranquilos em
relação ao evento”, frisou ele.

Além do aumento do núme-
ro de fábricas estrangeiras ins-
taladas no Rio, da revitalização
da economia fluminense e a
instalação das Unidades de Po-
lícia Pacificadora (UPPs), os
participantes da reunião con-
versaram sobre os grandes cen-
tros de tecnologia em pesquisa
que estão sendo instalados com
recursos de multinacionais na
região fluminense.

Participaram do encontro
empresários dos setores de
Energia, Químico, Industrial,
Ambiental, de Engenharia, de
Informação. 

EUA e França fazem sondagem

BUEIRO EXPLODE EM AVENIDA DE COPACABANA

Um bueiro explodiu no início da tarde de ontem em Copacabana, na
zona sul do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve
vítimas. O incidente ocorreu na Avenida Nossa Senhora de
Copacabana, uma das principais vias do bairro. Logo após a
explosão, os bombeiros chegaram ao local e controlaram as chamas.
Não há informações sobre danos materiais. Uma equipe da Light,
empresa de distribuição de energia do Rio, foi enviada ao local, nas
proximidades do hotel Copacabana Palace, para apurar as causas do
problema. Segundo a companhia, a tampa de uma caixa de
inspeção, por onde passam apenas cabos de energia, foi deslocada
com a explosão e houve registro de fumaça. Desde o mês passado, a
prefeitura do Rio repassou à Agência Reguladora de Energia e
Saneamento Básico do Estado a responsabilidade de vistoriar os
bueiros da cidade. Depois da série de explosões iniciada em 2011, as
concessionárias de energia e gás, Light e CEG, comprometeram-se a
renovar suas instalações e redes subterrâneas até julho de 2012.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A-12. 




