PRESS RELEASE

Feira do Polo Naval e Sul Energia debaterão temas que
movimentam a economia da zona sul
Com o slogan “Um superporto, um superpolo”, a 4ª Feira do Polo Naval RS será
realizada de 10 a 12 de novembro, no Partage Shopping Rio Grande, em Rio
Grande/RS, e vai comemorar os 100 anos do Porto Novo de Rio Grande. O evento
vai unir em um só local o reconhecimento ao trabalho do único porto marítimo do Rio
Grande do Sul a temas relevantes para a implantação de novos projetos, além de
receber a primeira edição do Sul Energia - Congresso e Exposição de Energia da
Região Sul, que vai debater o setor energético.
Serão discutidos todos os setores envolvidos na busca de soluções para os desafios
logísticos, ambientais, operacionais e administrativos do setor naval. A Feira contará
com mais de 150 estandes, além dos tradicionais eventos paralelos como NAVTEC Conferência Internacional em Tecnologias Naval e Offshore, organizado pela
Universidade do Rio Grande (FURG) e o Arranjo Produtivo Local Naval – APL NAVAL
RS; o Seminário de Direito, coordenado pelo escritório Arthur Baptista Rocha e a
Rodada de Negócios, executada pelo Sebrae/RS.
Nesta edição, o APL NAVAL RS vai trabalhar diversos temas, conforme explica Danilo
Giroldo, Vice-reitor da FURG e Diretor Presidente da Associação APL Polo Naval e
Offshore de Rio Grande e Entorno: “Vamos debater produtividade no NAVTEC;
tributação e consórcios no Seminário de Direito, além de promover atividades de um
convênio do APL com a embaixada britânica, com treinamentos e workshops”,
destaca. Para Giroldo, a 4 ͣ edição da Feira consolida o seu papel como um evento
agregador dos temas mais relevantes para a Indústria Naval, tratados pelos principais
atores regionais, nacionais e internacionais.
Para Janir Branco, diretor-superintendente do Porto do Rio Grande, a Feira tem uma
grande importância para o Porto e para o município de Rio Grande. “Além de reunir
em um só local, empresários do segmento naval também e aproximar o mercado
portuário e o setor de energia. Através disso, o Porto do Rio Grande vê todos os seus
nichos de mercado sendo exaltados por um grande evento", destaca.
Sul Energia - Congresso e Exposição de Energia da Região Sul
O potencial energético da zona sul do Rio Grande do Sul tem o cenário ideal para a
realização do Sul Energia - 1º Congresso e Exposição de Energia da Região Sul,
que acontece paralelamente à Feira do Polo Naval e contará com área de exposição e
palestras. O evento criará o cenário ideal para discutir a geração, transmissão e a
distribuição da energia, oportunizando o encontro do mercado, poder público e
entidades privadas. “A implantação de usinas termelétricas de gás e carvão e
biomassa, os parques eólicos na região sul do estado, somados ao projeto Bacia
Pelotas para a produção de petróleo e gás, tornam a região uma potencial exportadora
de energia. Com isso, o setor de energias da feira visa acelerar o conhecimento e
discutir o tema”, afirma o organizador, Fernando Estima.
A 4ª edição da Feira do Polo Naval RS e o Sul Energia têm como promotores a
Prefeitura Municipal de Rio Grande, FURG, Superintendência do Porto de Rio Grande,
APL Polo Naval e Off Shore e Bolsa Continental de Mercadorias. Em 2014, a Feira do
Polo Naval recebeu mais de 22 mil visitantes e gerou uma expectativa de negócios de
US$ 56 milhões.
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