
  

 

Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2020/12/08/seminario-debate-o-futuro-de-marica-2/ 

 

Seminário debate o futuro de 

Maricá 

 
Apresentações de ações já em andamento e de projetos para o futuro da cidade deram o 

tom do 1º seminário Maricá do Futuro, realizado nesta terça-feira (08/12), pela Companhia 

de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). 

Ao longo do evento, os presentes ao espaço Diamond Eventos, em Ponta Grossa, e os 

espectadores que acompanharam o seminário pela internet assistiram a painéis sobre os 

setores de logística, tecnologia e inovação, indústria, comércio e serviços e turismo, 

apresentados pela equipe da própria companhia. 

Para o presidente da Codemar, José Orlando Dias, o Maricá do Futuro deve se tornar um 

evento periódico, com o intuito de destacar as principais iniciativas que impulsionam o 

desenvolvimento da cidade. 

https://www.marica.rj.gov.br/2020/12/08/seminario-debate-o-futuro-de-marica-2/


  

“Estamos num momento de consolidação de projetos e de prestação de contas sobre o que 

tem sido realizado no município. Este evento tem a finalidade de mostrar o que foi feito pela 

Prefeitura de Maricá nestes quatro anos de gestão, e os impactos dessas ações que já são 

percebidos”, afirmou ele. 

Primeiro palestrante do seminário, o economista e professor da UFRJ Mauro Osório, falou 

sobre a importância das companhias de desenvolvimento para a transformação 

socioeconômica dos municípios. Segundo ele, Maricá acerta ao buscar caminhos para reduzir 

a dependência dos royalties do petróleo, que hoje representam a maior parte das receitas 

municipais. 

“Nenhum dos outros municípios do estado que se beneficiaram dos royalties teve uma 

companhia com o perfil e a atuação da Codemar em Maricá. Já há uma série de 

investimentos, em andamento e previstos, que vão mudar a cara da cidade”, destacou o 

professor, citando projetos de infraestrutura e as políticas de geração de renda como 

alavancas para o desenvolvimento de Maricá: “O contrato com a Leonardo [gigante italiana 

da área aeroespacial e de telecomunicações], o projeto do resort e o teleporto são ótimos 

exemplos, assim como a disseminação da moeda Mumbuca, que pode ser usada como 

instrumento para aumentar a oferta de crédito na cidade”. 

Diretor de Negócios do Parque Tecnológico de São José dos Campos (SP), Elso Alberti Júnior 

lembrou que a parceria entre Maricá e a cidade paulista já dura três anos, com o objetivo de 

implantar um grande Distrito de Inovação para toda a região Leste Fluminense. Segundo ele, 

o grande desafio é dar sustentabilidade às políticas que estão sendo implantadas na cidade. 

“O Distrito de Inovação tem potencial para criar empregos de alta qualificação na cidade, 

reter aqui os pesquisadores e desenvolver novas tecnologias que solucionem, 

particularmente, problemas locais”, disse Alberti, acrescentando que a Prefeitura de Maricá é 

generosa ao incluir os municípios vizinhos no projeto. 

“É uma generosidade inteligente, já que não adianta Maricá se desenvolver isoladamente e o 

entorno não ter nada semelhante, trazendo ônus para cá. Essa política de ter 

desenvolvimento regional é muito inteligente e vai trazer maior segurança para Maricá e 

seus vizinhos”. 

 



  

 

Fonte: https://www.marica.rj.gov.br/2020/12/04/inscricoes-para-o-seminario-marica-do-

futuro-encerram-domingo/ 

Inscrições para o seminário 

‘Maricá do Futuro’ encerram 

domingo 

 
Estão abertas até domingo (06/12) as inscrições para o seminário ‘Maricá do Futuro’, 

organizado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) que tem como tema: 

“Estratégias para o Desenvolvimento Econômico Sustentável. As inscrições podem ser feitas 

através do link https://www.sympla.com.br/1-seminario-marica-do-futuro__1073153 . O evento acontece 

no dia 08/12, no Espaço Diamond Eventos, em Ponta Grossa. O credenciamento dos inscritos 

começa a partir das 13h. 

O prefeito de Maricá Fabiano Horta, abrirá o seminário que tem por objetivo apresentar os 

principais projetos que estão transformando a cidade. 

O seminário começa com o economista Mauro Osório, professor da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), que dará a palestra “A importância das companhias de 

https://www.marica.rj.gov.br/2020/12/04/inscricoes-para-o-seminario-marica-do-futuro-encerram-domingo/
https://www.marica.rj.gov.br/2020/12/04/inscricoes-para-o-seminario-marica-do-futuro-encerram-domingo/
https://www.sympla.com.br/1-seminario-marica-do-futuro__1073153


  

desenvolvimento para a transformação socioeconômica dos municípios”. A seguir, o 

presidente da Codemar, José Orlando Dias, apresenta o painel “Projetos e ações na área de 

logística”. Em seguida, acontece o painel “Projetos e ações nas áreas de tecnologia e 

inovação”, também  mediado por José Orlando. 

“Esse seminário tem o objetivo de mostrar à população de Maricá, entidades de classes, 

empresários e demais interessados, que uma política de desenvolvimento estruturada com 

projetos bem executados é capaz de produzir fruto para mudar a vida para melhor de todos 

nós”, disse José Orlando. 

Os painéis “Projetos e ações” das áreas de indústria, comércio e serviços e turismo, 

encerram o seminário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Fonte: https://codemar-sa.com.br/codemar-realizara-1-seminario-marica-do-futuro/ 

 

Codemar realizará 1° Seminário Maricá do 
Futuro 

 

O evento acontecerá no dia 08 de dezembro de 2020 no Espaço Diamond Eventos. 

A Companhia de Desenvolvimento de Maricá-Codemar, juntamente com a Prefeitura 
Municipal de Maricá, realizará, no dia 08 de dezembro, o primeiro Seminário Maricá do 
Futuro, com o tema “Estratégias para o desenvolvimento econômico sustentável”. O 
Seminário apresentará à população de Maricá, entidades de classes, empresários e 
demais interessados, projetos que estão transformado a cidade de Maricá e região. 

O Presidente da Codemar, José Orlando Dias, juntamente com sua equipe, além de outros 
convidados, abordará durante todo o evento painéis com temas voltados para a área 
empresarial, indústria, comércio, serviços, tecnologia e inovação, logística e, o principal, a 
apresentação dos resultados que a contribuição da Codemar trouxe para a cidade. 

“Esse seminário tem o objetivo de mostrar à população de Maricá, entidades de classes, 
empresários e demais interessados, que uma política de desenvolvimento estruturada com 
projetos bem executados é capaz de produzir frutos e legados que estão e irão mudar a 
vida para melhor de todos nós. E quando temos uma companhia como a Codemar, 
empresa técnica e especializada na execução dessas transformações, isso faz toda a 
diferença”, disse José Orlando Dias. 

 

 

 

https://codemar-sa.com.br/codemar-realizara-1-seminario-marica-do-futuro/
https://codemar-sa.com.br/wp-content/uploads/2020/12/news_02-12-20-1.jpg


  

 

Fonte: https://codemar-sa.com.br/no-primeiro-seminario-marica-do-futuro-codemar-

apresentou-avancos-de-marica/ 

 

No primeiro seminário Maricá do Futuro, 
Codemar apresentou avanços de Maricá 

 

 

A Companhia de Desenvolvimento de Maricá-Codemar, juntamente com a Prefeitura de 
Maricá, realizou o primeiro seminário “Maricá do Futuro”. O evento contou com a 
participação de diretores da Codemar; do Professor da UFRRJ, Mauro Osório; do CEO da 
Maraey, Emilio Izquierdo, de Secretários Municipais; do Diretor de Desenvolvimento de 
Negócios do Parque Tecnológico de São José dos Campos/SP, Elso Alberti Júnior, e do 
Presidente da Codemar, José Orlando Dias. 

Com painéis expondo temas de sustentabilidade à tecnologia 5G, os palestrantes 
apresentaram projetos que já estão sendo implementados nas áreas de logística, 
tecnologia e inovação, indústria, comércio e serviços e turismo. O seminário reforçou a 
evolução dos trabalhos da Codemar, que tem contribuído para o avanço de Maricá e 
região.  

O Presidente da Codemar, José Orlando 
Dias, em seu discurso de abertura, deu 
ênfase ao quanto a Codemar, juntamente 
com a prefeitura Municipal de Maricá, tem 
investido no maior desenvolvimento a 
curto, médio e longo prazo da cidade de 
Maricá: “temos orgulho de poder 
apresentar para a população de Maricá e 
região o quanto a Codemar tem 

https://codemar-sa.com.br/no-primeiro-seminario-marica-do-futuro-codemar-apresentou-avancos-de-marica/
https://codemar-sa.com.br/no-primeiro-seminario-marica-do-futuro-codemar-apresentou-avancos-de-marica/
https://codemar-sa.com.br/wp-content/uploads/2020/12/news_09-12-20_03-1.jpg


  

contribuído para o desenvolvimento de Maricá. Acreditamos que a região Leste 
Fluminense tem uma Companhia para se orgulhar”. 

O Diretor de Desenvolvimento, Carlos Guimarães, disse que as ações realizadas pela 
Codemar na cidade colocam Maricá numa condição de cidade modelo: “Maricá é uma 
cidade global, não é mais uma cidade dormitório. Somos uma cidade que tem visibilidade 
internacional. Precisamos nos empoderar desse novo conceito da cidade. Nós, enquanto 
Codemar, buscamos os melhores caminhos para, juntos, criarmos uma cidade melhor. 
Nosso objetivo é que Maricá seja referência para o estado, país e América Latina”. 

Para a Diretora Comercial, Marta Magge, a realização do seminário foi de grande 
importância por apresentar resultados mesmo em um momento tão diferente como está 
sendo o ano de 2020: “a realização do Seminário reforça o sentimento de dever cumprido 
a frente dos trabalhos da Codemar como entidade desenvolvimentista que reúne 
competência e conhecimento significativos para o desenvolvimento sustentável de projetos 
e ações na cadeia produtiva do Município e segurança nos processos de modelo offshore”. 

Alguns dos destaques do Seminário, além da criação do novo Terminal de Passageiros, 
com o objetivo em atender o serviço turístico, foram: o projeto Open, referente ao Distrito 
de Inovação, a implantação do Engenho Publicitário e Gestão Clic sustentáveis. Com isso, 
a previsão é de que no ano de 2021, a cidade de Maricá tenha um avanço significativo e 
estruturante em setores estratégicos. 

 

Fonte: https://www.facebook.com/prefeiturademarica/posts/3627252534024293/ 

 

O 1º Seminário Maricá do Futuro, promovido pela Prefeitura e pela Companhia de 

Desenvolvimento de Maricá,faturou o troféu de melhor evento online de 2020, do Prêmio 

Cieth Destaque de Turismo.  

Na transmissão, realizada no dia 08/12/20, foram apresentados painéis com ações em 

andamento e projetos futuros, nos setores de turismo, logística, tecnologia e inovação e 

indústria, comércio e serviços. 

#Codemar #TurismoMarica #PremioCieth 

 

https://www.facebook.com/prefeiturademarica/posts/3627252534024293/
https://www.facebook.com/hashtag/codemar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUmww188pGiePilo3Rjf0k4wlQs1lmGfX41fUaUJifHBwPquNwCbewDSef9m4N6y3kNNexdgZuwUc7utWLFlI5PYKfZRloObbp1FaVekXkcm-owBmA2wZh1jJ-zjhOocO5Dl8BMM9XlCZ_mDSjQZlkE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/turismomarica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUmww188pGiePilo3Rjf0k4wlQs1lmGfX41fUaUJifHBwPquNwCbewDSef9m4N6y3kNNexdgZuwUc7utWLFlI5PYKfZRloObbp1FaVekXkcm-owBmA2wZh1jJ-zjhOocO5Dl8BMM9XlCZ_mDSjQZlkE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/premiocieth?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUmww188pGiePilo3Rjf0k4wlQs1lmGfX41fUaUJifHBwPquNwCbewDSef9m4N6y3kNNexdgZuwUc7utWLFlI5PYKfZRloObbp1FaVekXkcm-owBmA2wZh1jJ-zjhOocO5Dl8BMM9XlCZ_mDSjQZlkE&__tn__=*NK-R


  

 

Fonte: https://errejotanoticias.com.br/seminario-marica-do-futuro-discute-desenvolvimento-

economico-sustentavel/ 

 

Seminário “Maricá do Futuro” discute 

desenvolvimento econômico sustentável 

 

 

A Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e a Prefeitura de 
Maricá realizam, no próximo dia 08, o 1° Seminário Maricá do Futuro. A ideia 
é debater, com atores da economia municipal, o desenvolvimento econômico 
da cidade com base na sustentabilidade. 

De acordo com a organização do evento, serão cinco painéis apresentando os 
projetos que a Codemar vem elaborando para o desenvolvimento da cidade. 
Dentre os assuntos abordados, estão as ações nas áreas de logística; 
tecnologia e inovação; indústria, comércio e serviços; dentre outros. 

“Esse seminário tem o objetivo de mostrar a população de Maricá, entidades 
de classes, empresários e demais interessados, que uma política de 
desenvolvimento estruturada com projetos bem executados é capaz de 
produzir frutos e legados que estão e irão mudar a vida para melhor de todos 
nós. E quando temos uma Companhia como a Codemar, empresa técnica e 
especializada na execução dessas transformações, isso faz toda a diferença”, 
explicou o presidente da Codemar, José Orlando Dias. 

As vagas serão limitadas e as inscrições já estão abertas. Interessados devem 
se inscrever no site da Codemar (clique aqui e acesse). 

https://errejotanoticias.com.br/seminario-marica-do-futuro-discute-desenvolvimento-economico-sustentavel/
https://errejotanoticias.com.br/seminario-marica-do-futuro-discute-desenvolvimento-economico-sustentavel/
https://codemar-sa.com.br/


  

O seminário acontecerá na casa de festas “Diamond Eventos”, que fica na 
Rua Clarice Lispector, 54A – Parque Nanci (às margens da Rodovia Amaral 
Peixoto). 

Confira a programação** do 1º Seminário Maricá do Futuro: 

13h – Credenciamento 
14h – Cerimônia de abertura 
14:15h – PAINEL 1 – “A importância das companhias de desenvolvimento 
para a transformação socioeconômica nos municípios” 
• Palestrante: Mauro Osório da Silva – economista, escritor, professor do 
programa de mestrado e doutorado da FND/UFRJ 
15h – PAINEL 2 – “Apresentação dos projetos e ações que estão sendo 
implementados na área de logística” 
• Moderador: José Orlando Dias – presidente da CODEMAR/SA 
• Palestrantes: Carlos Guimarães – diretor de desenvolvimento da 
CODEMAR/SA // Daniele Pessoa – diretora de operações da CODEMAR/SA 
16h – PAINEL 3 – “Apresentação dos projetos e ações que estão sendo 
implementados nas áreas de tecnologia e inovação” 
• Moderador: José Orlando Dias – presidente da CODEMAR/SA 
• Palestrantes: Carlos Guimarães – diretor de desenvolvimento da 
CODEMAR/SA // Thiago de Paula – superintendente de desenvolvimento do 
distrito de inovação da CODEMAR/SA // Elso Alberti Júnio – diretor de 
desenvolvimento de negócios do Parque Tecnológico de São José dos 
Campos/SP 
17h – Intervalo para Coffee Break 
17:15h – PAINEL 4 – “Apresentação dos projetos e ações que estão sendo 
implementados nas áreas de Indústria, Comércio e Serviços” 
• Moderador: José Orlando Dias – presidente da CODEMAR/SA 
• Palestrantes: Marta Magge – diretora comercial da CODEMAR/SA // Ana 
Virgínia Medeiros – superintendente de desenvolvimento logístico da 
CODEMAR/SA 
18h – PAINEL 5 – “Apresentação dos projetos e ações que estão sendo 
implementados na área de Turismo” 
• Moderador: José Orlando Dias – presidente da CODEMAR/SA 
• Palestrante: Carlos Guimarães – diretor de desenvolvimento da 
CODEMAR/SA 
18:45h – Cerimônia de Encerramento 
José Orlando Dias – presidente da CODEMAR/SA // Fabiano Horta – prefeito 
de Maricá 

*O evento será realizado respeitando todos os protocolos de biossegurança. 
Apenas 1/3 da capacidade do espaço será disponibilizado. 
**Programação sujeita a alteração sem aviso prévio 

 

 

 



  

 

Fonte: https://www.ofluminense.com.br/cidades/2020/12/1155687-seminario-vai-discutir-o-

futuro-de-marica.html 

Seminário vai discutir o futuro de Maricá 

 

 

Estão abertas até este domingo as inscrições para o seminário 'Maricá do 
Futuro', organizado pela Companhia de Desenvolvimento de Maricá 
(Codemar) que tem como tema: "Estratégias para o Desenvolvimento 
Econômico Sustentável. As inscrições podem ser feitas através do link 
https://www.sympla.com.br/1-seminario-marica-do-futuro__1073153 . 

O evento acontece na terça-feira, dia 8, no Espaço Diamond Eventos, em 
Ponta Grossa. O credenciamento dos inscritos começa a partir das 13h. 

 

O prefeito de Maricá Fabiano Horta, abrirá o seminário que tem por objetivo 
apresentar os principais projetos que estão transformando a cidade. 

 

O evento começa com participação do economista Mauro Osório, professor da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que ministrará a palestra "A 
importância das companhias de desenvolvimento para a transformação 
socioeconômica dos municípios". A seguir, o presidente da Codemar, José 
Orlando Dias, apresenta o painel "Projetos e ações na área de logística". Em 
seguida, acontece o painel "Projetos e ações nas áreas de tecnologia e 
inovação", também mediado por José Orlando. 

 

"Esse seminário tem o objetivo de mostrar à 

https://www.ofluminense.com.br/cidades/2020/12/1155687-seminario-vai-discutir-o-futuro-de-marica.html
https://www.ofluminense.com.br/cidades/2020/12/1155687-seminario-vai-discutir-o-futuro-de-marica.html


  

população de Maricá, entidades de classes, empresários e demais 
interessados, que uma política de desenvolvimento estruturada com projetos 
bem executados é capaz de produzir fruto para mudar a vida para melhor de 
todos nós", disse José Orlando. 

 

Os painéis "Projetos e ações" das áreas de indústria, comércio e serviços e 
turismo, concluem o seminário. 

 

O encerramento do Maricá do Futuro está previsto para as 18h45, com a 
presença do prefeito Fabiano Horta. 

 

Inoã - A localidade conhecida como Beira-Rio, no loteamento Chácaras de 
Inoã, passa por uma transformação nos últimos meses por conta das ações 
implementadas pela Prefeitura Com um longo histórico de alagamentos em 
razão de chuvas, a área recebeu uma grande ação de drenagem, com a 
canalização do córrego que corta o local, além do entorno está sendo 
totalmente urbanizado. A intervenção ocorre num trecho de 924 metros de 
extensão entre a Rua Cecília Ana Ferreira e a parte inicial da Avenida Carlos 
Marighella. 

 

Na última semana, operários instalaram redutores de velocidade na pista no 
sentido Inoã da Avenida Beira-Rio, que já recebeu asfaltamento. A via 
receberá ainda pavimentação e novas calçadas, recuos de pista, com partes 
gramadas e paisagismo. Haverá ainda espaços de convivência com academia 
ao ar livre, mesas para jogos e playground, tudo com nova iluminação. 


