
 N ODIA: O sr. assumiu, há 
poucos dias, uma pasta de 
suma importância para o 
Rio de Janeiro, que é um 
estado turístico. Quais 
os principais desafios da 
secretaria?

 L SÁVIO: Há dois temas, es-
pecificamente, que são desa-
fios constantes para o turismo 
aqui no Estado do Rio de Ja-
neiro. O primeiro é a aviação, 
a malha aérea. Transformar o 
Galeão num ruby, concentrar 
os vôos domésticos no Galeão, 
aumentando a malha domés-
tica, e captar novos vôos inter-
nacionais. Isso é fundamental 
para alimentar o turismo do 
Rio de Janeiro. Outro tema, 
que merece uma atenção es-
pecial, é o resgate de alguns 
trechos ferroviários, que fo-
ram desativados ao longo dos 
últimos 50 anos. Existe uma 
grande malha ferroviária de-
sativada no nosso Estado, mas 
de grande potencial turístico 
do Rio de Janeiro.

fundamental. É uma forma 
de interiorizar o visitante 
que vem para a capital. 
Hoje não temos condições 
de estimular a iniciativa 
privada. Mas vamos des-
travar a burocracia. É um 
desafio. Já existem muitas 
iniciativas deste tipo no 
país.  

 N Em quais iniciativas po-
deríamos nos inspirar?

 L O Brasil conta hoje com 

 > Nomeado como secretário de Estado de Turis-
mo, o empresário Sávio Neves acabou de sentar 
na cadeira, mas já tem, entre suas prioridades, 
três projetos para ampliar o turismo no Estado 
do Rio de Janeiro. O principal deles diz respeito 
à revitalização da malha ferroviária, abandona-
da nas últimas décadas. Sávio aponta o patri-
mônio sobre trilhos como capaz de interiorizar 
o turismo, auxiliando no desenvolvimento do 
Rio. “Revitalizar as ferrovias é  uma forma de 
interiorizar o visitante que vem para a capital”, 
diz. Outro projeto diz respeito à possibilidade 
de interligação marítima do Aeroporto do Ga-
leão com o Santos Dumont, através de uma bar-
ca de luxo, como ocorre no Canal da Mancha.  
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 N E qual seria o caminho 
para a retomada da malha 
ferroviária?

 L O principal é estimular a 
iniciativa privada a fazer o 
investimento necessário e 
conseguir o retorno através 
da prestação de serviços. 
Para isso, precisamos tirar 
a burocracia, que é imensa, 
porque essa malha ferro-
viária é um patrimônio da 
União. Precisamos criar li-
nhas de crédito para isso, é 

 N Quais seriam as cidades, 
onde estaria todo esse pa-
trimônio ferroviário do 
Estado?

 L São trens que saíam de 
Lídice (distrito de Rio Cla-
ro) para Angra dos Reis, da 
cidade do Rio de Janeiro 
para Mangaratiba, conhe-
cido como Macaquinho, 
outros para Miguel Pereira, 
Paraíba do Sul, Cachoeiras 
de Macacu, entre outros. 
Nosso desafio é destravar 
a burocracia e estimular a 
iniciativa privada a avan-
çar nesses trechos, que tem 
grande potencial turístico 
para o nosso Estado. Exis-
te um trecho muito impor-
tante que sai da Estação 
de Guia de Pacobaíba, em 
Magé, e vai até Petrópolis. 
Chama-se Expresso Impe-
rial, foi a primeira ferrovia 
do Brasil. Precisamos ex-
tinguir a burocracia exis-
tente hoje para retomar 
isso.

32 trens turísticos. Temos o 
Trem do Forró, em Recife; o 
que liga São João Del Rey a 
Tiradentes; o Trem da Uva, 
em Bento Gonçalves, no 
Rio Grande do Sul; o trem 
de Pindamonhangaba, em 
Campos do Jordão; entre ou-
tros. O próprio trem do Cor-
covado é um deles. 

 N Existe mais algum pro-
jeto da secretaria que 
seja prioridade e que o 
sr. gostaria de destacar?

 L A interligação maríti-
ma do Galeão com o San-
tos Dumont, através de 
uma barca de luxo com 
toda estrutura e conforto, 
é um projeto importante 
também. Chama-se hover-
craft. Estamos montando 
equipe para fazer o plane-
jamento e o cronograma. 
Mas, sem dúvida, é um pro-
jeto importante, parecido 
com o que há no Canal da 
Mancha, ligando França e 
Inglaterra. 

Sávio Neves foi 
empossado como 

secretário no 
último dia 5
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