
O governo do estado do Rio de Ja-
neiro anunciou ontem o progra-
ma “Rio Capital da Energia”,
que tem como objetivo tornar o
estado referência em eficiência
energética, inovação tecnológi-
ca e economia verde. Inicialmen-
te, o programa reúne 35 projetos
com investimento de R$ 500 mi-
lhões até 2015. Alguns projetos
começam a ser implementados
durante a Rio+20, Conferência
das Nações Unidas sobre Desen-

volvimento Sustentável, que co-
meça amanhã e vai até o dia 22.

De acordo com Júlio Bueno,
secretário do Estado de Desen-
volvimento Econômico e coor-
denador do programa, a cartei-
ra de projetos é dinâmica, e po-
dem ser anunciadas novas ini-
ciativas. Segundo ele, os primei-
ros projetos também vão ajudar
a atrair novos investimentos.
“A vantagem do programa é dar
visibilidade aos projetos e per-
mitir uma alavancagem, um
crescimento, além de canalizar
recursos”, completou.

O lançamento foi realizado
no Palácio Guanabara após reu-
nião a portas fechadas de auto-
ridades do Estado com investi-
dores. Participaram o ministro
de Minas e Energia, Edison Lo-
bão, o governador do Rio de Ja-
neiro, Sérgio Cabral, o empre-
sário Eike Batista, o presidente
da Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE), Maurício Tolmas-
quim, entre outros. Tolmas-
quim ressaltou a importância
do programa para o Rio de Ja-
neiro, que já é conhecido como
a capital da energia por ser res-

ponsável por 80% da produção
nacional de petróleo, e deve
passar a ser também a capital
da energia renovável. “O Rio
acaba sendo uma síntese de
Houston, capital do petróleo, e
Copenhagen, capital do meio
ambiente, pois reúne petróleo
e energia limpa”, comparou.

A eficiência energética será
explorada por meio de proje-
tos que envolvem sistemas de
iluminação, climatização de
prédios públicos estaduais, co-
mo escolas, hospitais e delega-
cias. O programa englobará

também a implantação de sis-
temas que utilizem energias al-
ternativas. O Maracanã, o Cen-
tro de Tecnologia da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) e a Biblioteca Pública
do Estado receberão usinas fo-
tovoltaicas, que utilizam pai-
néis solares para gerar ener-
gia. Outro projeto que se desta-
ca é a tecnologia diesel-GNV,
que pode ser utilizada em ôni-
bus e permite a redução de
20% nas emissões de gás car-
bônico e de 80% de material
particulado. ■

FISCALIZAÇÃO

ANPpropõeelevarmultaparavazamentode
petróleoatetoquepodechegaraR$ 150mi

Rio investe R$ 500 milhões para se
tornar referência na área energética

COPADOMUNDO

Governofederal liberamaisR$200milhões
para financiarobrasdoestádiodoMaracanã

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
encaminhou ao Ministério de Minas Energia proposta para elevar as
penalidades para empresas que se envolvem em vazamento de óleo.
A ideia da agência é aumentar as multas de cerca de R$ 2 milhões para
até R$ 30 milhões, com a possibilidade de a penalidade “ser agravada”
em cinco vezes, o que elevaria o valor ao teto de R$ 150 milhões. ABr

Com 56% da reforma concluída para a Copa do Mundo de 2014,
o estádio do Maracanã, no Rio, recebe esta semana financiamento
de mais R$ 200 milhões do governo federal por meio do Banco
do Brasil. A partir de então a União totalizará R$ 600 milhões
disponibilizados às obras da arena, segundo informou ontem o
vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Reuters

Objetivo é ganhar visibilidademundial no setor, alémde ser destaque em inovação tecnológica voltada para a economia verde
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 9.




