
PROJETO ESTRATÉGICO PARA DAR AO GALEÃO UMA EFETIVA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

CONTA COM NOVO COORDENADOR. 

 

Álvaro Moreira, com larga experiência no setor de distribuição e logística assume a 

Coordenação do Projeto Aerotropolis e a nova economia. 

 

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2021. 

 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro precisará com urgência congregar esforços para 

combater a crise, fortalecer a economia, retomar parcerias, promover o desenvolvimento 

sustentável, recuperar a influência nas relações institucionais e, ainda, elevar o PIB. Agora em 

todas as áreas, o RJ precisará de bandeiras efetivas, marcos de gestão que promovam de fato a 

mudança dessa realidade e que pavimentem o caminho para o crescimento mais robusto da 

economia no pós-pandemia. Programas que promovam a articulação necessária a romper com 

o imobilismo, vencer as dificuldades burocráticas e preparar o terreno para as futuras 

gerações. 

 

Um dos projetos estruturantes, entre os que serão desenvolvidos pela equipe da Fundação 

Assegura, permitirá salvar de modo definitivo o Aeroporto Internacional Tom Jobim. 

Aerotropolis e a nova economia, que está tramitando oficialmente com processo formado ( 

SEI-220012/000294/2021 ) já possui todas as condições para ser iniciado imediatamente. O 

Galeão é essencial para o desenvolvimento do estado e seu bom desempenho estimularia os 

investidores que teriam maior interesse em investir e apoiar o RJ se a economia começar a 

crescer e o estado voltar a criar empregos e distribuir riqueza. 

 

Pensando na importância estratégica desse Projeto para o futuro de todo o RJ, a Fundação 

Assegura designou um novo Coordenador, Álvaro Moreira, que possui sólidas credenciais 

profissionais e ótimo relacionamento com os governos estadual e federal e irá funcionar como 

um articulador no relacionamento com a Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, 

liderando os esforços para o início imediato do Projeto. Uma caminhada rumo ao crescimento 

sustentável do nosso Rio de Janeiro, que passa obrigatoriamente pelo funcionamento regular e 

consistente do Tom Jobim. Hoje temos as taxas de juros subindo; inflação em alta e uma 

enorme crise fruto da pandemia. Por outro lado, receberemos um recorde de aportes de 

investimento direto estrangeiro (inversão de capital) já contratado e nunca houve tanta oferta 

de capital produtivo oriundo do exterior.  

 

A junção desses resultados permitirá que, ao longo dos próximos meses inicie-se um novo ciclo 

de crescimento global. É preciso preparar o terreno e que a economia esteja em plenas 

condições de dar novos passos e crescer de maneira mais rápida e efetiva, somando eficiência 

e eficácia. A parceria entre GERJ e a Fundação Assegura poderá desenvolver, liderar e ser 

articuladora da caminhada rumo ao crescimento sustentável do nosso estado. Entretanto, será 



necessário criar as oportunidades para que as cidades e o estado voltem a crescer e, em 

função disso, pavimentar de modo seguro o caminho para o futuro. 

 

São muitas as possibilidades de investimentos estruturantes que podem ser efetivados no RJ. 

Movimento que aumentaria o fluxo de transferência de tecnologias dos mercados maduros 

para o Brasil, melhorando o ambiente de negócios e criando um ecossistema propício à 

inovação e ao aumento da densidade tecnológica em toda a cadeia produtiva, com foco no 

setor de infraestrutura. Uma corrente de recursos vultosos que consolidaria o resultado dos 

investimentos externos (inversões) realizados no Brasil e funcionaria como catalisador do 

capital (ações estruturantes contratadas) que pode ser rapidamente investido, aumentando 

exponencialmente os negócios e que ainda proporcionaria a viabilidade de uma série de 

sinergias e ações transversais de alto rendimento. Tudo, desde que tenhamos um aeroporto 

internacional funcionando a pleno vapor. É o que vamos fazer com o projeto Aerotropolis e a 

nova economia que a partir de agora conta com a qualificada Coordenação de Álvaro Moreira. 
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