
Maricá já arrecadou em 2021 quase 90%
dos royalties recebidos em 2019 e Niterói

também faturou milhões de reais
Análise da Firjan aponta que potencial do Estado do
Rio é chegar ao fim deste ano no mesmo patamar
de arrecadação de dezembro 2019, período pré-
pandemia. Maricá já atingiu 71,87% do montante

recebido em 2020, seguido de Niterói.
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“Maricá – Memórias de Um Povo”:
do século XV ao século XXI
As filmagens recomeçam agora em agosto e o
documentário irá para a telona no fim do ano. O cineasta
e diretor global Jayme Monjardim assistiu o teaser e
aplaudiu. Página 04

MARAEY poderá gerar, só na
primeira fase do empreendimento,

até 13,1 GWh por ano de energia
elétrica através de painéis e vidros

fotovoltaicos. Projetos de fonte limpa
serão capazes de gerar a energia
equivalente ao consumo de 4.500

residências. Página 04

Atriz

Érika Januza
é a nova rainha
de bateria da

Viradouro.
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Vereador niteroiense Binho
Guimarães homenageou o
pré-candidato a presidente
da República Ciro Gomes e
o presidente nacional do
PDT, Carlos Lupi.
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O projeto urbanístico de
revitalização da orla de
Charitas, em Niterói será
homologado. O anúncio foi
feito pelo secretário de
Urbanismo e Mobilidade de
Niterói, Renato Barandier.
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O governador Cláudio
Castro (PL) prometeu que a
pavimentação da Estrada do
Nelore, em Cabo Frio, é
uma das suas prioridades
com uso dos recursos da
privatização da Cedae.
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Agentes do Detro realizam
a operação “Férias
Seguras” que tem como
objetivo a fiscalização de
fretamento turístico e
coibição do transporte
irregular em pontos
estratégicos do estado.
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Segundo pesquisa realizada
pela Lendico, as
solicitações para abrir um
negócio ou investir na
própria empresa superaram
os pedidos para pagamento
de dívidas
Um levantamento realizado
pela Lendico, fintech
especializada em
empréstimo pessoal online,
destacou o crescimento de
65% nas solicitações dos
fluminenses por crédito para
empreender ou investir na
própria empresa em junho
de 2021, se comparadas ao
mesmo período do ano
anterior. A motivação se
tornou a principal causa das
solicitações de empréstimos
pessoais, respondendo por
38% das requisições no
estado do Rio de Janeiro.
No segundo lugar, está o
pagamento de dívidas em
29% do número total de
pedidos de crédito. Mesmo
sendo a segunda categoria
mais comum, as solicitações

Pedidos de empréstimos para
empreender crescem 65% no Rio

Segundo pesquisa realizada pela Lendico, as solicitações para abrir um negócio ou investir
na própria empresa superaram os pedidos para pagamento de dívidas

voltadas para a quitação de
dívidas caíram 43% em
junho frente o mesmo mês
do ano anterior.
A pesquisa também aponta
outras razões para os
fluminenses solicitarem
empréstimos em junho de
2021, como gastos com a
casa (15%); compras em
geral (9%) e investimentos
em educação (4%).
Sobre a Lendico 
A Lendico é uma fintech de
empréstimo pessoal que

começou sua jornada em
2015 com o entendimento
de que o crédito, quando
utilizado de forma
consciente e com taxas
personalizadas e justas, é
um meio para as pessoas
seguirem em frente,
realizarem seus sonhos e
progredirem cada vez mais.
De lá para cá, mais de R$
650 milhões já foram
emprestados,
impulsionando a vida de
mais de 85 mil clientes. 

Firjan: PIB fluminense
tem alta de 0,7%

no primeiro trimestre

Por Paulo Filgueiras

Turismo: Maria Fumaça voltou a circular
VLI adotou uma série de medidas para garantir a plena

segurança dos passageiros e dos empregados
A Maria Fumaça retomou as
viagens ligando as cidades de
São João del-Rei a
Tiradentes, em Minas Gerais.
A circulação do trem turístico,
administrado pela VLI –
companhia de soluções
logísticas que opera terminais,
ferrovias e portos – foi
suspensa preventivamente em
11 de junho, atendendo ao
Programa Minas Consciente,
do governo estadual, que
havia tornado a onda
vermelha mais restritiva. O

Para a retomada do
serviço, uma série de medidas
foi adotada pela VLI para
garantir a plena segurança
dos passageiros e dos
empregados no embarque,
durante a viagem e no
desembarque. Os protocolos
a serem adotados nas
estações de São João del-
Rei/Tiradentes e vagões de
passageiros seguem as
determinações do Ministério
da Saúde, regulamentos da
Agência de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e estão
alinhados às diretrizes de
saúde estaduais e municipais.

Venda de passagens

 A venda de passagens é feita
por meio das bilheterias, nas
estações de ambas as
cidades, e pela internet. Pela
web, clique no link do Guichê
Virtual, para ser direcionado
ao site responsável pela
venda de passagens do Trem
Turístico.

Federação destaca resultado positivo na comparação com o
quarto trimestre de 2020, apesar do agravamento da
pandemia de Covid-19. Na comparação interanual, a
retração foi de 1,7%, a menos intensa do período de
pandemia, em que a queda chegou a 9,9%
O Produto Interno Bruto (PIB) fluminense registrou, no
primeiro trimestre de 2021, alta de 0,7% na comparação com
os três últimos meses do ano passado, apesar do
agravamento da pandemia de Covid-19. Na comparação
com o primeiro trimestre de 2020, período pré-pandemia,
houve retração de 1,7%. Essa é a queda menos intensa dos
meses de crise sanitária na análise interanual. Os dados são
do estudo “Rio de Janeiro: resultados e perspectivas para o
PIB”, divulgado pela Firjan. A estimativa feita pela federação
mostra que no segundo trimestre de 2020 a queda da
atividade econômica fluminense, na comparação com o
mesmo período do ano anterior, chegou a 9,9.
“Os dados do primeiro trimestre confirmam o que temos
observado em nosso dia a dia, que a economia fluminense
dá sinais de retomada. Acreditamos que, com a vacinação e
um esforço no sentido de solucionar gargalos estruturais, o
processo de recuperação seja intensificado. Na indústria de
transformação, nossos estudos apontam que o crescimento
pode chegar a 4,8% ou até 5% no ano”, destaca o
presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira.
O gerente de Estudos Econômicos da federação, Jonathas
Goulart, também ressalta que, diante dos resultados do
primeiro trimestre, a expectativa é de que o PIB fluminense
tenha crescimento de 3,8% em cenário base. “Temos ainda
cenários alternativos, dependendo do avanço da vacina e
das reformas estruturais. No cenário otimista, nosso
crescimento pode ser de 5% no ano”.
No primeiro trimestre, a indústria fluminense apresentou
queda de 2,1% na comparação com o mesmo período de
2020 - retração menos intensa do que a registrada no
trimestre anterior (-3,4%). Na indústria de transformação, o
grande destaque positivo foi o segmento de metalurgia,
favorecido pela retomada da atividade econômica em outros
países. No entanto, mesmo com o cenário externo mais
favorável, o agravamento da pandemia no Brasil e as novas
paralisações da produção afetaram de forma negativa
importantes segmentos da indústria fluminense, entre eles o
de coque e derivados de petróleo e o automotivo, sendo que
este último também sofreu com a falta de insumos.
A construção civil teve retração de 1,2% na análise
interanual, mas também tem apresentado sinais de
retomada. A cadeia da construção está inclusive sendo a
principal responsável pelo aumento das contratações da
indústria fluminense em 2021. No primeiro trimestre, o saldo
de empregos na construção foi de 4.343. Já a indústria
extrativa, depois de três anos sendo o principal vetor de
crescimento da economia fluminense, vem demonstrando
menor ritmo de produção. Nos três primeiros meses do ano
o setor apresentou queda de 1,1% por conta do recuo da
produção de óleo e gás. O setor de serviços teve retração
de 1,6%.

Projeções para 2021 revisadas

A projeção de crescimento da atividade econômica
fluminense para 2021 foi revisada de 2,9% para 3,8% em
cenário base, que considera a vacinação completa da
população adulta contra a Covid-19 até o fim do ano, a
normalização da mobilidade no segundo semestre, a maior
resiliência da indústria no processo de normalização dos
estoques e o avanço das reformas estruturais, entre elas a
administrativa e a tributária. O setor de serviços deve
apresentar crescimento de 3,9%. Na indústria, o aumento
esperado é de 3,6% e a maior alta deve vir da indústria de
transformação (4,8%). Com o crescimento de 3,8% do PIB
fluminense, a Firjan espera que a atividade econômica do
estado se aproxime do nível de produção de 2019, ficando
apenas 0,2% abaixo.
A federação também considera que a antecipação da vacina
para a população adulta, o maior ritmo de recuperação de
parceiros comerciais e a aprovação de reformas estruturais
já no início do segundo semestre podem resultar em
crescimento de 5% do PIB fluminense em 2021. Ressalta
ainda que atrasos relacionados a essas questões podem
levar a crescimento de apenas 2,1%.

retorno ocorrerá devido à
flexibilização das medidas de
restrição de circulação de
pessoas adotadas no estado.

A tarifa inteira para ida é de
R$ 70 e a inteira ida e volta
custa R$ 80. A entrada é
gratuita para crianças de 0 a 5
anos, mediante apresentação
de certidão de nascimento ou
carteira de identidade. Têm
direito à meia-entrada
(50%): crianças de 6 a 12
anos, com a apresentação de
certidão de nascimento ou
carteira de identidade;
estudantes com carteirinha
válida no período e identidade
com foto; e pessoas acima de
60 anos, apresentando
documento de identidade com
foto. Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone (32)
3371-8485.



Maricá arrecadou R$ 548 milhões e Niterói R$ 323
milhões em royalties nos seis primeiros meses de 2021

Por Paulo Filgueiras

O início do segundo
semestre confirma as
expectativas de
crescimento na
arrecadação de royalties
de petróleo no estado do
Rio de Janeiro, em
especial a região
da Bacia de Santos.
Conforme análise da
Firjan, em Maricá foram
arrecadados
R$ 548,3 milhões em
royalties nos primeiros
seis meses deste ano –
montante equivalente a
71,87% de todo o ano
passado (2020),
e 86,99% dos valores de
2019. A expectativa da
ANP é
que Maricá ultrapasse os
R$ 1, 2 bilhão até
dezembro. Em todo o
estado, o montante já
chega a 72,57% do
arrecadado em 2019 –
ou R$ 3,2 bilhões, com
expectativa de passar
dos R$ 7 bilhões até o
fim deste ano. Os dados
são da Agência Nacional
de Petróleo (ANP), que
estima uma arrecadação
neste ano superior até ao
período pré-pandemia.
Além dos três municípios
avaliados pela federação,
diversos foram os
beneficiados com a
arrecadação de royalties
no estado. Outro grande
destaque é Niterói.
Confrontante com campos
de grande produtividade
como Tupi, a antiga
capital fluminense
recebeu nos primeiros
seis meses de 2021,
cerca de R$ 323 milhões
em royalties. Já os
municípios de Cabo Frio,
Arraial do Cabo e Búzios,
na Região dos Lagos,
receberam juntos R$
284,9 milhões nos
primeiros meses deste
ano.

Os números da ANP
apontam para um
crescimento na produção
do país, com a
continuidade do
protagonismo do Rio de
Janeiro. Entre as
principais razões da
retomada dos royalties
são os volumes de
produção, a taxa de
câmbio e a recuperação
dos preços mundiais dos
barris de petróleo.
Depois de ficar abaixo de
US$ 20 durante a
pandemia, em 25 de
junho deste ano chegou
a US$ 76,45/barril -
 patamar acima do
período pré-crise.

 “É importante destacar
que as estimativas da
ANP consideram um
preço médio de US$ 60 a
US$ 62 o barril, um
parâmetro mais
conservador do que a
realidade de hoje, o que
indica que o aumento na
arrecadação de royalties
pode até superar as
atuais estimativas. O
barril pode superar os
US$ 90 até o fim do ano,
o que demonstra a
recuperação do mercado
frente à crise”, explica a
gerente de Petróleo, Gás
e Naval da Firjan, Karine
Fragoso. 

Novo ciclo do petróleo

No horizonte de médio
prazo, há ainda a

expectativa de que novos
campos e o aumento da
atividade petrolífera
reabasteçam ainda mais
os cofres fluminenses. Até
2025, a previsão é de
que o estado do Rio
arrecade mais de R$ 75
bilhões em participações

governamentais
(royalties e participações
especiais) – sendo R$ 18
bilhões divididos entre
Campos, Macaé
e Maricá. Só para se ter
uma ideia, desde 2000
até o primeiro semestre
deste ano, estes
municípios receberam R$
32 bilhões.

A previsão do estado é
de arrecadação
crescente. Nessa visão
sobre aumento das
receitas de royalties e
participações especiais,
surge uma oportunidade
para o estado trabalhar
sua missão de melhorar
o ambiente de negócios

e atrair investimentos.
Por isso, é tão
importante o olhar para a
equiparação das
alíquotas de ICMS sobre
os derivados de petróleo
com os estados que
fazem fronteira ao Rio de
Janeiro.

No olhar mais amplo, o
tratamento equiparado
deve ser para todas as
fontes de energia, no
sentido de posicionar o
Rio em condições de
competitividade, criando
boa sinalização de que o
estado pode ser o
parceiro da indústria na
retomada econômica.
Assim, a valorização da

cultura industrial se
traduz na valorização do
agente que de fato cria o
emprego e gera renda.

As razões para o
otimismo são calcadas
em novos investimentos
que vêm se confirmando.
Segundo levantamento
feito pela gerência de
Petróleo, Gás e Naval da
Firjan, cinco
multinacionais preveem
uma injeção de pelo
menos R$ 13,2 bilhões
na Bacia de Campos.
Isso por conta do
processo de
desinvestimento da
Petrobras, que
resultaram no leilão de
17 campos de petróleo
da região.
Somam-se a esses
movimentos, o Programa
de Revitalização e
Incentivo à Produção de
Campos Marítimos
(Promar), do Ministério de
Minas e Energia (MME),
busca criar mecanismos
de incentivo para atrair
diferentes empresas na
exploração dos campos
maduros, como é em sua
maioria o caso da Bacia
de Campos. Com
infraestrutura instalada e
reservatórios descobertos,
os campos maduros
oferecem oportunidade de
acesso a volumes
remanescentes de óleo e
gás com investimentos
menores – com potencial,
portanto, de reanimar a
exploração de petróleo na
região.

Como resultado dos
desinvestimentos da
Petrobras, há também que
se tratar as condições de
entrada dos novos
agentes nessas áreas. O
estado do Rio de Janeiro
precisa estar atento aos
novos desafios
associados a esse
ambiente e fortalecer sua
parceria com a indústria.



Cineasta e diretor da TV
Globo Jayme Monjardim,
presidente da Codemar
Olavo Noleto, prefeito
Fabiano Horta e o vice-
prefeito Diego Zeidan
assistiram o teaser do
documentário e foram
unânimes em afirmar que a
produção vai se integrar à
cultura de Maricá. A
exibição foi durante a
solenidade onde Jayme
Monjardim assinou a venda
da casa de sua mãe, a
cantora Maysa, em
Cordeirinho, para a
Prefeitura.
Sabe aquela cidade que
num passado não tão
distante quase ninguém
acreditava que daria certo?
Pois é, ela deu certo! Muito
certo! É possível construir
para o futuro sem querer
esquecer o passado?
Maricá mostra que sim!
Nos últimos anos, Maricá
graças as suas inúmeras
belezas naturais e sua
história vem sendo palco de
locações de novelas e
produções
cinematográficas. A cidade
caminha para se
transformar num grande
polo de áudio visual e o
pontapé inicial será com o
início das filmagens, na
primeira quinzena de
agosto, do documentário
“Maricá – Memórias de Um
Povo” da produtora
maricaense Sicom Filmes
Produções.

O empreendimento MARAEY,
que será construído em Maricá,
contará com diversas alternativas
para transformação da energia
solar em energia elétrica. Na
primeira fase de construção, o
projeto prevê a instalação de
mais de 17 mil metros quadrados
de inovadores vidros
fotovoltaicos em fachadas,
claraboias, coberturas de
pérgulas e marquises, além de
quase 57 mil metros quadrados
de painéis solares fotovoltaicos,
distribuídos nas coberturas da
maioria das edificações, ou em
pequenas fazendas solares,
localizadas nos lotes de
infraestrutura, como no caso das
ETEs. A previsão de geração é
de cerca de 13,1 GWh, em
média, por ano - o que equivale
ao consumo anual de 4.500
moradias, ou de
aproximadamente 13 mil
habitantes.
“Estamos utilizando as mais
avançadas tecnologias do
mercado para desenvolvermos
um empreendimento exemplar e,
consequentemente, ajudar na
criação de uma comunidade mais
sadia, sustentável e resiliente”,
afirma Emilio Izquierdo, CEO de
MARAEY. O projeto já carrega
selos de reconhecimento mundial
como BIOSPHERE, o primeiro
projeto de iniciativa privada do
mundo a conquistar o selo de
Destino Turístico Sustentável, a
pré-certificação SITES GOLD, o
primeiro na tipologia de uso misto
em toda a América do Sul, e
recentemente recebeu o prêmio
2021 Leadership Award para
América Latina do U.S. Green
Building Council. “Essas
chancelas mostram que estamos
no caminho certo e seguimos
nossos esforços para entregar um
novo destino turístico e
residencial que seja referência
em desenvolvimento sustentável
no Brasil e no mundo”,
complementa.
O executivo reforça ainda a
criação da AGENDA EESG 2030.
O investimento será da ordem de
Riþ 1 bilhão nos próximos nove
anos, o que representa,

“Maricá – Memórias de Um Povo”:
do século XV ao século XXI

“Vamos contar e reviver a
história de Maricá, no final
do século XV quando o
povoamento começou,
efetivado pelos portugueses
que haviam recebido terras
em doação, as sesmarias,
na faixa do litoral entre
Itaipuaçu e a lagoa de
Maricá, quando o padre
José de Anchieta chegou às
margens da lagoa. Ali,
Anchieta encontrou diversos
núcleos de povoamentos
em plena atividade. Em
1584, o padre conduziu um
número significativo de
indígenas da Aldeia de São
Barnabé (hoje Itaboraí) até
a lagoa de Maricá, em
Araçatiba, onde segundo os
fiéis, realizou a pesca
milagrosa”, contou
entusiasmado o jornalista e
produtor Paulo Celestino,
diretor-presidente da Sicom,
acrescentando que Maricá
está integrada ao corredor
cultural e turístico com a
capital fluminense e Niterói,
três cidades interligadas

com a história do Estado do
Rio de Janeiro.
“Maricá – Memórias de Um
Povo” vai mostrar a cidade
desde século XV ao século
XXI, com o seu
desenvolvimento cultural e
econômico, tornando-se um
dos maiores destinos
turísticos do Brasil, com
novos empreendimentos
instalados como o Aeroporto
Municipal, programas
sociais para enfrentar a
pandemia da Covid-19,
além das futuras instalações
do Porto de Jaconé e o
Resort Maraey na Restinga,
gerando mais empregos e
renda.
“Maricá poderá se enxergar
em sua própria história!”,
diz Sady Bianchin,
secretário municipal de
Cultura sobre esse filme
que narra histórias e lendas
da cidade.

Filmagens
Serão cinco meses entre as
filmagens, produção e

finalização, envolvendo 50
profissionais – maioria da
cidade.  “Maricá – Memórias
de Um Povo” terá estreia de
gala no cinema público do
município, o Cine Henfil.
Paralisadas devido a
pandemia, as filmagens
recomeçam em agosto.

Direção

Para garantir um
documentário de qualidade
em todos os sentidos, a
Sicom Filmes Produções
conta com a direção e
roteiro do cineasta Carlos
Guimarães. No seu
currículo, idealizador do 1ª
Festival de Cinema de
Gramado, diretor de
Operações da Embrafilme e
presidente do Instituto
Nacional do Cinema (INC).

Carlos Guimarães foi o
responsável pelas
publicações Filme Cultura-
guia de Filmes e Brasil
Cinema. Participou de

inúmeros festivais de
Cinema no exterior, realizou
as festas Coruja de Ouro,
evento máximo em
cinematografia.
O diretor de “Maricá –
Memórias de Um Povo” foi
produtor executivo da
Paramount Picture, Metro e
Universal, maior empresa
de cinema do mundo. Como
professor, Carlos
Guimarães ministrou aulas
e cursos em diversas
instituições de renome,
como ESPM, Mba da
Candido Mendes, Produção
de Cinema e de Captação
de Recursos, Gestão
Cultural e aulas de Rádio,
Televisão e Cinema.

Concepção

A concepção do
documentário é de Paulo
Celestino, que há 40 anos
foi morar em Maricá. É
visionário apaixonado pela
sétima arte.

Megaempreendimento na Restinga
de  Maricá vai transformar energia

solar em energia elétrica

MARAEY

aproximadamente, 10% do valor
de investimento total do projeto.
“MARAEY aderiu ao Pacto Global
da Organização das Nações
Unidas (ONU), confirmando seu
compromisso de contribuir para o
cumprimento da agenda global
de sustentabilidade, em linha
com os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
(ODS)”, afirma Emilio.

Fachadas de vidro convertidas
em minigeradores de energia
A utilização de vidros
fotovoltaicos é uma tecnologia
nova no Brasil e MARAEY é um
dos primeiros projetos do país a
utilizá-la. Sua função é absorver
a radiação solar transformando-a
em energia elétrica de forma a
complementar a demanda interna
da edificação. No
empreendimento, os vidros
fotovoltaicos serão empregados
como soluções arquitetônicas
que, em alguns casos,
substituirão o vidro convencional
e como materiais de vedação em
fachadas, coberturas de pérgulas,
guarda corpo de varandas e
claraboias nas edificações como,
por exemplo, nos hotéis, centro
comercial, edifícios corporativos,
centros desportivos e educativos.
Alguns elementos das fachadas
podem se converter em
minigeradores de energia nas
edificações. Ao fornecer o
mesmo isolamento térmico que o
vidro convencional, junto com a
capacidade de gerar eletricidade
limpa do sol, os vidros
fotovoltaicos permitem que os
edifícios melhorem
significativamente sua eficiência
energética, contribuindo assim
para a redução dos custos de
operação e manutenção, e por
fim, reduzindo sua pegada de
carbono.
Outra tecnologia a ser utilizada
em MARAEY serão os painéis
solares fotovoltaicos, cuja
instalação se dará no telhado dos
edifícios e em lotes de
infraestrutura com áreas maiores,
como por exemplo nas áreas
próximas às Estações de

Tratamento de Esgoto (ETES),
onde o terreno se transformará
em “fazenda solar”.
A energia procedente de fontes
renováveis a ser gerada pelo
empreendimento será empregada
para o consumo interno dos
edifícios e/ou elementos comuns
da infraestrutura, podendo
inclusive ser direcionada a rede
de energia da concessionária,
gerando assim um crédito junto à
distribuidora. Em MARAEY, a
produção de eletricidade será
utilizada principalmente para
atender, em grande parte, a
demandas das áreas comuns dos
edifícios, bem como para a
infraestrutura geral. Como
exemplos temos: 1) os pontos de
ônibus do complexo, que serão
alimentados por painéis solares,
fornecendo sinal de internet
gratuito para moradores,
visitantes e turistas; 2) a
complementação do
fornecimento de energia para as
ETEs; 3) alimentação dos
sistemas de irrigação.

Mais de 35% da energia gerada
por fontes limpas
Através da geração de até 13,1
GWh por ano, o intuito é que
mais de 35% da energia elétrica
a ser gerada nas áreas comuns e
nas edificações de MARAEY já
seja atendida por meio de fontes
limpas.
Além da energia solar, MARAEY
está desenvolvendo atualmente
estudos técnicos e de viabilidade
para o emprego de outras fontes
renováveis de energia, como
biogás, gerada a partir do
processo de tratamento de
esgoto, e energia eólica, com
mini turbinas de eixo vertical.
Estuda-se ainda a geotermia,
processo de troca de calor com o
solo que, uma vez incorporado
nos sistemas de climatização das
edificações, possibilitaria uma
redução importante do consumo
de energia elétrica.

Mobilidade sustentável e
redução das emissões
poluentes

O objetivo é que 55% da frota
que circulará em MARAEY seja
de veículos elétricos ou híbridos.
Para abastecê-los, o
empreendimento disponibilizará
postos de recarga em vagas de
estacionamento, tanto de acesso
público, em diversos pontos do
complexo - como nos centros
comerciais, desportivos, hotéis,
prédios de escritórios e centros
educacionais -, quanto em todas
as residências. A estimativa,
quando o empreendimento
estiver em plena operação, é que
mais de 8 mil veículos híbridos e
elétricos circulem pelo complexo.
MARAEY terá ainda a maior
ciclovia em empreendimentos
privados no Brasil, com cerca de
20km de extensão, além de
incorporar o sistema de bicicletas
compartilhadas e incentivar o uso
de transporte sustentável.

Sobre MARAEY
Em seu braço turístico, o
empreendimento contará com
quatro hotéis cinco estrelas, que
receberão uma média de 300 mil
turistas por ano: um luxuoso eco-
boutique resort, um resort
temático de luxo, um hotel
desenhado para ser o mais
icônico resort de convenções à
beira-mar do país e o MARAEY
Golf Resort, ao redor de um
campo de golfe sustentável de
padrão internacional de 18
buracos.
MARAEY, que terá a filosofia de
uma Smart City, oferecerá ainda
novas moradias de diferentes
tipologias (multifamiliar, duplex e
casas) com serviços integrados
como escola, hospital, shopping e
negócios, além de inúmeras
atividades de lazer e esportivas.
O empreendimento inclui,
também, uma universidade de
hotelaria de padrão internacional,
para posicionar Maricá como um
polo de formação especializada
na América Latina.
Com uma taxa de ocupação
predial de apenas 6,6% do

terreno, será criada dentro do
empreendimento a segunda
maior Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) de
restinga do Estado do Rio. O
projeto inclui ainda um centro de
pesquisas ambientais que conta
com o apoio de renomadas
instituições acadêmicas como
UFRJ, UFF, UFRRJ, UFES e
FURG.
O projeto do complexo prevê,
também, a criação do Maria
Esther Bueno Tennis & Sports
Club, um centro esportivo
com oito quadras de tênis em
saibro, grama e piso duro - o que
o tornará o único no país a
oferecer as três tipologias
presentes nos grandes torneios
internacionais . Parte da receita
do centro esportivo será
destinada a projetos sociais para
impulsionar, através do esporte e
da educação, ações sociais em
municípios do entorno de Maricá.
O investimento privado previsto
para o empreendimento é da
ordem de Riþ 11 bilhões, com
arrecadação de impostos de Riþ
7,2 bilhões durante os primeiros
14 anos (construção e
consolidação de vendas) e mais
Riþ 1 bilhão anual na operação. A
previsão é de um aquecimento
na economia do Estado do Rio,
com a geração de 36 mil
empregos quando MARAEY
estiver em pleno funcionamento.
As cerca de 200 famílias de
pescadores que vivem na
comunidade de Zacarias, dentro
da área do empreendimento,
serão beneficiadas pela
regularização fundiária, com
cessão de título de propriedade e
entrega de escritura definitiva
aos moradores. MARAEY
incentivará, ainda, a cultura e a
pesca locais, com programas de
recuperação da Lagoa de Maricá,
de repovoamento de espécies
nativas e de resgate e de
divulgação da memória familiar
de Zacarias, através da criação
da Casa do Pescador Artesanal.

Seu início foi com uma
câmera fotográfica nas
mãos que lhe proporcionou
a oportunidade de conhecer
e trabalhar na Suíça
durante 10 anos.

Em Maricá, Celestino
implantou a Rádio Clube
(RCM), Jornal e Revista
Gazeta, Rádio Ultra FM, é
fundador e presidente da
Associação de Imprensa
(AIM) e da Sicom Filmes
Produções.



Gilson
Barcellos
A visão de um jornalista

Carnaval 2022
A atriz Erika Januza é a nova rainha de bateria da
Viradouro. A escola niteroiense foi a campeã do
carnaval do Rio em 2020 com o samba-enredo

“Viradouro de alma lavada”.

Foto: Vinicius Mochizuki/Divulgação

Campanha
Rodrigo Neves (PDT) não diz que é
candidato a governador em 2022
para evitar problemas com a justiça
eleitoral. Mas, em seus discursos e
entrevistas na caminhada por todo o
Estado do Rio, exalta a sua
administração em Niterói e para
conquistar o voto de centro-esquerda
diz que o opositor Marcelo Freixo
(PSB) não tem experiência.

3ª via
O prefeito do Rio, Eduardo Paes
(PSD) anunciou que o seu secretário
de Saúde, Daniel Soranz, poderá ser
a terceira via na corrida ao governo
do Estado em 2022. O médico nem
pode ouvir falar da ideia. Diz ele que
a possibilidade é “zero”, e que já não
queria sequer ser o vice de Paes no
ano passado. Quanto mais candidato
a governador.

Celebrando a vida
O cantor e compositor Zé Ricardo
revelou que Dona Dea Lúcia, mãe de
Paulo Gustavo, vai gravar um CD. No
vídeo postado pelo cantor no
Instagram, ela aparece no estúdio
acompanhada de Juliana Amaral, irmã
do humorista.”Tarde deliciosa com
essas duas que amo tanto
@dealucia66 e @juamaral00! Paulo
Gustavo amava colocar Dea Lúcia pra
cantar. Ele sempre foi fã demais dela.
Hoje, Ju, eu e @mpiassarollo nos
emocionamos vendo ela cantar.
Vamos fazer um CD com a Dea! Para
celebrar vida e arte. Para celebrar a
amizade. Para lembrar do Paulo e de
todo amor que ele nos deixou de
legado!”, escreveu Zé.

Clã Garotinho
A deputada federal Clarissa
Garotinho (PROS) e seu pai, ex-
governador Anthony Garotinho
(sem partido), estão com um pé no
PSL. As conversações estão
adiantadas e eles sabem que o
partido tem bom tempo de TV para
a campanha eleitoral de 2022, além
de ser bem estruturado. Quem será
o candidato ao governo do Estado?
Como não disputará a eleição ano
que vem, o prefeito de Campos,
Wladimir Garotinho (PSD), fica
onde está. A ex-governadora
Rosinha (sem partido) ao que tudo
indica só vai apoiar a filha e o
marido.

Ciro e Lupi são homenageados em Niterói
Por Herval Peixoto

Em sessão solene
realizada No dia 12 de
julho, no plenário da
Câmara Municipal de
Niterói, o pré-candidato à
Presidência da República
Ciro Gomes recebeu a
medalha José Clemente
Pereira, e o presidente
nacional do PDT, Carlos
Lupi, o título de cidadão
niteroiense. A iniciativa de
conceder as honrarias foi
do vereador Binho
Guimarães, que presidiu a
sessão.

O evento reuniu o prefeito
Axel Grael (PDT) e o
recém-lançado pré-
candidato ao Governo do
Rio de Janeiro, Rodrigo
Neves - ex-prefeito de
Niterói por dois mandatos.
Lideranças pedetistas
também estiveram
presentes, como o
deputado federal Chico
D’Angelo e a deputada
estadual delegada Martha
Rocha.

Ciro Gomes destacou a
importância de mudar o
país. “Sob qualquer
argumento, o Brasil hoje
vive o pior momento da
sua história. Mas vamos
superar a estagnação

Foto Sergio Bonelli

econômica com
crescimento e distribuição
de riqueza. O que
promove uma nação é o
trabalho decente, bem
remunerado, com
investimento em
tecnologia e combate à
concentração de renda,
pois 50% do PIB estão
nas mãos de 1% da
população”.

Rodrigo Neves afirmou
que é preciso resgatar a
economia do Rio de
Janeiro, que nas últimas
décadas perdeu
participação no PIB,
fechou milhares de postos

de trabalho e mergulhou
em uma profunda crise de
segurança, ética e
política. “Niterói é a única
cidade da Região
Metropolitana que não
tem milícia dominando o
território como tem na
Baixada Fluminense e em
São Gonçalo. Precisamos
tirar esse câncer, que
inclusive dominou uma
parcela importante da
República. Mas o Rio tem
solução, com trabalho,
dedicação e seriedade,
assim como governamos
Niterói”, disse.
O presidente nacional do
PDT lembrou de quando

fez seus estudos no
município. “Niterói está
marcada em minha
modesta vida. Eu estudei
aqui no Centro
Educacional de Niterói,
quase aqui em frente à
Câmara. Aquele foi um
compromisso que eu fiz
com a minha mãe, e era
tudo na minha vida. Eu vi
o sacrifício que a minha
mãe fez para estudar e
isso para mim foi um
ensinamento”, afirmou

Carlos Lupi.
Para o prefeito Axel
Grael, no meio de uma
crise política, econômica,
sanitária, de emprego, de
credibilidade, o Brasil e o
Rio de Janeiro ainda são
obrigados a conviver com
o descrédito. “Diante de
tudo isso, a gente se vê
aqui na frente de dois
nomes que trazem
esperança, pela
capacidade de trabalho,
gestão e liderança”.
O vereador Binho
Guimarães, cujo mandato
tem atuação destacada
em defesa da educação,
falou sobre a necessidade
de discutir o papel que a
escola tem e terá nos
próximos anos. “Não há
um caminho que não seja
pela educação. Darcy
Ribeiro lamentavelmente
estava certo ao afirmar
que se não investíssemos
em educação teríamos
que investir em presídios.
Não podemos deixar de
falar em um projeto de
país sem abordar a
ciência e a tecnologia,
não podemos deixar de
defender as
universidades”, afirmou.



A equipe liderada pelo
arquiteto e urbanista carioca
Índio da Costa foi a
vencedora do concurso
público nacional, que reuniu
19 escritórios, para escolha
da melhor proposta de
requalificação urbanística
da orla de Charitas. A
equipe niteroiense liderada
pelos arquitetos e
urbanistas Priscila Bellas e
Thiago de Almeida ficou em
segundo lugar. A
homologação será feita no
dia do aniversário do
prefeito Axel Grael (PDT) e
durante a reunião virtual da
União Mundial de Arquitetos
(UIA).
— A orla de será a mais

Projeto de
revitalização da
orla de Charitas

sai do papel
O projeto urbanístico de revitalização da orla de Charitas, em
Niterói será homologado. O anúncio foi feito pelo secretário de
Urbanismo e Mobilidade de Niterói, Renato Barandier, durante
encontro com a União de Síndicos e Comerciantes de Charitas
(USCC). Ele informou também que a faixa da esquerda da Avenida
Silvio Picanço será transformada em ciclovia, do túnel até o
cemitério de Charitas. Reunião tratou da reurbanização da Orla Charitas

bonita da nossa região. O
projeto foi executado por
arquitetos com história.
Além disso, serão usadas
as boas ideias nos outros
18 projetos, que pertencem
ao povo de Niterói – disse o
secretário.
Renato Barandier explicou
aos síndicos que as obras
de drenagem da Avenida
Sílvio Picanço (a prioridade
de Charitas) já era para ter
sido iniciado, pois tem
projeto executivo pronto. O
atraso foi devido a
pandemia e falta de
recursos orçamentários
para 2021. A obra será
executada, segundo ele,
antes da requalificação da

orla. Barandier garantiu
também atenção para os
clubes de canoas havaianas
(Charitas tem 14 bases do
esporte), que estão
ocupando alguns quiosques
da orla.
Levados pelo vereador
Leandro Portugal, os
síndicos falaram da
preocupação com a demora
na execução das obras de
drenagem da Avenida Sílvio
Picanço e com o destino da
estação dos catamarãs e da
garagem subterrânea de
Charitas:
— O catamarã não volta no
atual governo estadual. A
concessionária CCR está
devolvendo a concessão e

não haverá tempo hábil
para licitar novo serviço. A
garagem pode voltar a abrir
com a volta dos catamarãs
ou com o movimento de
visitantes que certamente
vai ocorrer em Charitas com
as obras de requalificação
da orla – previu Barandier.

manter o gramado, em
frente ao Casarão de
Charitas, onde ficam a pista
de pouso dos parapentes,
atividades de
aeromodelismo, de
educação física e outros
esportes:

Ainda segundo o secretário,
a drenagem da orla de
Charitas é obra prioritária
juntamente com o trevo de
Camboinhas e a rotatória da
Men de Sá, que provocam
impactos no trânsito. As
obras só serão iniciadas,
contudo, após o controle da
pandemia do coronavírus.
Ele disse que o projeto vai

— No Central Park, em
Nova York, o espaço mais
ocupado é o gramado.
Aquele espaço de Charitas
é muito procurado por
esportistas e por visitantes
que vão per o pôr do sol,
que é lindo. Serão feitas ali
apenas pequenas
adaptações, sem interferir
na areia – concluiu
Barandier.

Cláudio Castro promete
asfaltar estrada do Nelore

Foto de Ernesto Galiotto
O governador Cláudio
Castro (PL) prometeu que a
pavimentação da Estrada do
Nelore, em Cabo Frio, é
uma das suas prioridades
com uso dos recursos da
privatização da Cedae. Ele
fez a promessa durante a
inauguração dos voos da
Itapemirim no Galeão. Com
2,5 quilômetros de
extensão, a Estrada do
Nelore é uma via que vai
promover a ligação dos
municípios de Arraial do
Cabo, Cabo Frio e Búzios,
além de beneficiar as
demais cidades da Costa do
Sol.
A pavimentação da Estrada
do Nelore é uma antiga
reivindicação do movimento
Amigos do Peró, em Cabo
Frio. A luta, contudo, foi
ampliada nos demais
municípios da Costa do Sol
devido à importância da via
para a interligação
municipal, que é feita
atualmente pelo Jacaré,
bairro de Cabo Frio que tem
vias estreitas, com
urbanização degradada e
áreas de risco.
— As péssimas condições

A Estrada do Nelore tem 2,5 km de extensão e vai
evitar a passagem dos turistas por áreas de risco

ao acesso, além da falta de
sinalização, lideram as
reclamações dos hóspedes
dos nossos hotéis, que
recebem muitos turistas de
outros estados. A decisão
do governador é uma ótima
notícia – disse Jorge Murilo
de Oliveira, fundador dos
Amigos do Peró.
Thomaz Weber, hoteleiro
em Búzios e ex-presidente
da TurisRio, também é um

defensor da obra:
— Esta estrada é
importantíssima para ligar
Búzios ao aeroporto de
Cabo Frio, que vai receber
voos de outros estados, e
também a Cabo Frio e a
Arraial do Cabo. Além de
dar um acesso digno ao
Peró, que tem a Bandeira
Azul, um certificado
internacional de qualidade
ambiental.

Templo do Rock
em Saquarema será

revitalizado
Já está pronto o projeto conceitual de revitalização do
Templo do Rock, em Saquarema. Inaugurado em 2006,
o espaço reúne cartazes de shows, fotografias, CDs,
discos, roupas e demais itens colecionados pelo
roqueiro Serguei que mostram a sua trajetória na
história do Rock and Roll.

O projeto prevê a implantação de um novo espaço em
anexo à casa-museu, com o conceito de pub inglês da
década de 1960, com o objetivo de ampliar as
potencialidades do local, dentro do contexto musical do
artista que soube tão bem projetar o nome da cidade
país afora.

Com a revitalização, o Templo do Rock abrigará
performances de artistas renomados, reforçando o
prestígio que Serguei detinha junto a expoentes dos
mais variados estilos musicais, e servirá de palco aos
músicos locais, ajudando a divulgar novos talentos de
Saquarema. Também passará a abrigar as oficinas de
violão da Prefeitura, estimulando a introdução de
jovens estudantes da rede pública no mundo musical.

O projeto contemplará, ainda, a instalação, no local, de
uma estátua de Serguei, que certamente será objeto de
selfies que vão viralizar nas redes sociais, promovendo
o nome da cidade e seu alto potencial turístico. A
revitalização pretende aumentar a visitação do Templo
do Rock, garantindo a sustentabilidade econômica do
complexo cultural.

O roqueiro Serguei morreu aos 85 anos, em 07 de
junho de 2019, vítima de problemas cardíacos. Seguei
foi o pioneiro do rock brasileiro. Ele morou por vários
períodos nos Estados Unidos e ficou conhecido pelas
roupas chamativas e pelo cabelo comprido. Serguei foi
figura presente em quatro edições do Rock in Rio.

Serguei foi o precursor do rock no Brasil



Os nômades digitais são
uma tendência mundial, e a
ideia da Prefeitura é
incentivar este tipo de
turismo, estimulando
estabelecimentos para que
ofereçam infraestrutura
básica com bom custo-
benefício. Além disso, o
município já solicitou ao
Conselho Nacional de
Imigração a regulamentação
da entrada dos nômades
digitais no Brasil,
eventualmente com a
criação de um visto
específico que abarque a

Prefeitura lança o programa Nômades
Digitais para quem quer visitar Rio sem
deixar o trabalho de lado
A cidade do Rio quer ser o primeiro polo de Nômades Digitais da América do
Sul e está se preparando para receber visitantes interessados em montar
sua base de trabalho temporariamente na capital carioca. Uma das
medidas é a concessão do certificado Rio Digital Nomads, um selo para
hotéis e hostels que vão ter tarifas especiais para esse tipo de cliente que
aderir a pacotes de longa permanência. Espaços de coworkings também
podem ganhar essa autenticação, que será oferecida pela Riotur.

atividade. Com essa
medida, o Brasil se
equipara a países como
Alemanha, Noruega e
Portugal.

Até o início de julho 56
hotéis, 14 hostels e 18
espaços de coworking se
cadastraram no
Rio. A relação dos
estabelecimentos está no
site www.nomadesdigitais.rio/
 – É um orgulho anunciar a
cidade do Rio como o
primeiro polo de nômades
digitais da América do Sul.

Estamos no século 21 e
o modo de viver e
trabalhar vem sofrendo
alterações significativas.
A Prefeitura do Rio
acaba de dar um passo
importante para a
consolidação da cidade e
do Brasil como um polo de
atração dos nômades
digitais. O pedido de
regulamentação da entrada
desse público no país com
um visto específico para
esta finalidade é uma
conquista. Com esta
medida, o Brasil se

equipara agora a
locais como Alemanha,
Noruega, Portugal,
Emirados Árabes e

Bahamas. É a cidade do Rio
na vanguarda e inovando
mais uma vez –  disse o
prefeito Eduardo Paes.

Zeus, protótipo de blindado que transporta
até 10 agentes, foi entregue à PM do Rio

Equipado com o
que há de mais
moderno em
tecnologia da
segurança, foi
projetado para
operar em áreas
conflagradas, com
vias estreitas e
acidentadas
A Combat Armor Defense
do Brasil, empresa
especializada em
blindagem de veículos
militares e de passeio,
entregou o protótipo de um
novo blindado à Secretaria
de Estado de Polícia Militar
do Rio de Janeiro.

Graças à tecnologia, o Zeus
é mais compacto e mais
ágil. Equipado com câmeras
de segurança de última
geração, o veículo, com
blindagem nível 3, suporta
tiros de fuzil, tem pneus
blindados e capacidade
para transportar dez
pessoas. Uma torre fixa dá
visão de 360 graus.

“Esse veículo é único,
afirma Mauricio Junot, CEO
da Combat Armor Defense.
“O Zeus foi desenvolvido a
partir de estudos e
acompanhando diretrizes
traçadas por especialistas
da Polícia Militar”. A fim de
avaliar necessidades de
ajustes, o protótipo terá um
período de 30 dias de testes
práticos, pelas unidades
operacionais. O objetivo é
oferecer o máximo de

segurança aos policiais que
atuam na linha de frente,
numa cidade que apresenta
altos índices de
criminalidade. Até maio
deste ano, segundo o
Instituto Fogo Cruzado, 22
policiais militares foram
mortos no Rio.

Após a fase de testes,
outros 14 blindados serão
entregues para fazer parte
da frota operacional da

corporação carioca.
Cada equipamento
tem custo de
aproximadamente
R$ 652 mil.

Os números oficiais
mostram que há
necessidade de
reforço da proteção
dos profissionais de
segurança durante
o trabalho de
campo. De acordo
com os estudos da
Comissão de
Mortos e Feridos da
Secretaria de
Estado da Polícia
Militar do Rio de
Janeiro (SEPM),
dos

policiais militares), mas que
concentra mais de 95% das
ocorrências, as taxas de
mortos, feridos e baixas
chegam a dobrar, com 7%
de mortos, 33% de feridos e
40% de baixas no período.

Sobre a Combat
Armor Defense
do Brasil
Com mais de 5 mi l
veículos bl indados e
entregues em 30 países
nos últ imos 20 anos, a
companhia, de origem
norte-americana, com
sede em Idaho, chegou
ao Brasil  em 2019,
produzindo carros
bl indados para diversos
tipos de clientes com
preço competi tivo.
A empresa é
responsável pelo
desenvolvimento da
tecnologia Bl indagem
360°, que supera os
mais rígidos padrões de
qual idade e proteção.
A Combat Armor
Defense é especial izada
em blindagem de
veículos mi li tares, de
luxo e uti l i tários.

aproximadamente 90 mil
policiais na ativa entre 1994
e 2017, foram mortos 3.397
(3,77%) e 15.236 (16,9%)
ficaram feridos, num total de
18.633 (20,7%) baixas no
período.

Se for considerada apenas
a região metropolitana (Rio
de Janeiro, Niterói, São
Gonçalo, Itaboraí e Baixada
Fluminense), que reúne a
metade do efetivo (45.000






