SUGESTÃO DE PAUTA/EVENTO

4ª Feira do Polo Naval e Sul Energia iniciam com Rodada de
Negócios gerando expectativa de R$ 4,9 milhões
Temas como tecnologia, negociações, legislação ambiental, energia eólica e uma série de
debates, marcaram o primeiro dia de atividades da 4ª Feira do Polo Naval e Sul Energia, que
abriu ao público no Partage Shopping, em Rio Grande. Desde a manhã de terça-feira (10)
diversos palestrantes abordaram assuntos pertinentes para o desenvolvimento de toda a
região, levando o evento ao sucesso logo no seu primeiro dia, atraindo visitantes, negociantes
e empresas. Até o dia 12/11, a programação segue com mais palestras e negociações entre
empresas que buscam ampliar os seus contatos.
Rodada de Negócios
Abrindo o dia, a 8ª Rodada de Negócios do SEBRAE/RS reuniu 21 empresas vendedoras e
132 compradoras. Com uma história que se encontra com a história da própria Feira do Polo
Naval, já que a feira surgiu a partir das reuniões promovidas pela rodada em anos anteriores,
desta vez a Rodada de Negócios aconteceu em meio a um cenário de crise econômica, mas
com a mesma perspectiva positiva, segundo a gerente regional do SEBRAE/RS, Rosani
Ribeiro. “Não podemos fugir da realidade, por isso a Rodada é tão importante e todas as
empresas envolvidas farão muita diferença para as micro e pequenas empresas da região”,
destacou. Ao final foram totalizadas 819 agendas de negócios, gerando uma expectativa para
os próximos 12 meses de aproximadamente R$ 4,9 milhões e uma avaliação das empresas
participantes de 95% de satisfação.
Licenciamento ambiental em debate
Mais uma vez a Feira do Polo Naval promoveu em parceria com o escritório Advocacia Rocha
Baptista o Seminário de Direito. De acordo com a coordenadora do Seminário, Isabella de Ciclo
Medeiros, “os três temas do Seminário estão alinhados com o Arranjo Produtivo Local, visando
atender as necessidades tanto do APL como de seus associados”. Com o tema “Competências
Municipais e Licenciamento do Distrito Industrial de Rio Grande”, o Seminário contou com
palestras do chefe da Divisão de Infraestrutura da FEPAM, Manoel Eduardo de Miranda
Marcos, Fábio Carvalho Magalhães, representando a Divisão de Controle da Poluição Industrial
da FEPAM. Além deles, o Secretário de Meio Ambiente de Rio Grande, Sandro Ari Andrade
Miranda e Fabrício Tavares, Secretário de Meio Ambiente de Pelotas.
Para Manoel Marcos, o Distrito Industrial é figura importante para a atração de investimentos
para a região e é de suma importância a existência de um licenciamento adequado para as
atividades. “O Distrito de Rio Grande tem porte excepcional e a capacidade da bacia
atmosférica está saturada. Precisamos desenvolver soluções inovadoras para a gestão
ambiental de empresas do Polo Naval”, exaltou.
Congresso Sul Energia
Além da indústria naval e portuária, esse ano a Feira do Polo Naval buscou ir além na
divulgação dos potenciais da região. Com o Congresso Sul Energia consolida-se o espaço para
os demais setores no evento. Durante o dia o congresso apresentou o painel “Energia Eólica
no Rio Grande do Sul e seus desafios”. O moderador do painel, Telmo Magadan, representante
da Brain Energym e um dos pioneiros na implantação do Parque Eólico de Osório, salientou
que o tema da energia eólica deve ser permanente assim como os seus desafios. Para o
gerente de planejamento e programas da Secretaria de Minas e Energia do RS, Eberson
Silveira, debater a energia eólica é essencial para se pensar no futuro. “Estamos elaborando na
secretaria o Plano Energético 2015/2025 e a energia eólica tem um capítulo especial”, afirmou
ele.
Programação de quarta,11
Nesta quarta-feira (11) a programação da 4ª Feira do Polo Naval segue movimentada. Das 10h
às 13h o Seminário de Direito promove o painel “Parcerias empresariais para novos negócios”,
abordando aspectos legais e práticos de Joint Ventures, Consórcios e Alianças. Em seguida,
das 14h às 16h, o painel será da Conferência Internacional em Tecnologia Naval e Offshore
(Navtec), com o tema “Desenvolvimento tecnológico e inovação em arranjos produtivos locais”.

A palestra “Memória e história do Porto do Rio Grande: Um porto mais que centenário”
acontece das 14h às 15h30min. O Sul Energia tem mais um dia de painel, das 16h15min às
18h15min. O tema será “Novos projetos que vão impactar a geração de energia no RS”.
Evento
A 4ª edição da Feira do Polo Naval RS tem como promotor a Prefeitura Municipal de Rio
Grande, FURG, Superintendência do Porto de Rio Grande, APL Polo Naval e Off Shore e Bolsa
Continental de Mercadorias. São patrocinadores desta edição: Petrobras; Caixa; CMPC
Celulose Rio-grandense; Tecon; Prefeitura Municipal do Rio Grande; Sagres Agenciamentos
Marítimos, além do apoio do Sebrae. 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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