SUGESTÃO DE PAUTA/RIO GRANDE

Feira do Polo Naval - Segundo dia abordou parcerias empresariais e
rumos da energia no Estado
Com uma retrospectiva histórica do Porto do Rio Grande, debates sobre parcerias empresariais
e o desenvolvimento tecnológico em arranjos produtivos locais, a 4ª Feira do Polo Naval e Sul
Energia finalizaram mais um dia de atividades nesta quarta-feira (11). O dia teve ainda como
destaque o Congresso Sul Energia, que abordou os novos projetos que devem impactar a
geração de energia no Rio Grande do Sul nos próximos anos.
Nesta edição da Feira do Polo Naval a diversidade econômica é o foco. Além de reconhecer o
trabalho ao longo dos 100 anos realizado pelo Porto do Rio Grande e refletir sobre o atual
momento do Polo Naval, a feira também está buscando estimular e promover novas
alternativas de investimento para a região. O Congresso Sul Energia é um desses exemplos.
No painel dessa terça, sob a moderação do presidente do Grupo CEEE, Paulo de Tarso, foram
discutidos os novos projetos que devem impactar a geração de energia no Estado pelos
próximos anos. O coordenador do evento, Fabrício Irribarrem, ressaltou que essa é a hora ideal
para o debate devido a relevância dos projetos energéticos que vem sendo instalados na
região sul.
Seminário de Direito
Em mais um dia de atividades o Seminário de Direito, organizado em conjunto com o escritório
Advocacia Rocha Baptista, levou para o evento nomes importantes do cenário nacional e
internacional de direito, desta vez especializados em parcerias empresariais para novos
negócios, tratando dos aspectos legais e práticos de Joint Ventures, consórcios e alianças. O
debate teve como palestrantes Marlon Ieiri e Ricardo Medina, da L.O. Baptista, Schmidt, Valois,
Miranda, Ferrreira, Agel, Márcio Leal, da Leal Cotrim Jansen Advogados, José Alberto Bucheb,
da Universidade Petrobras e Aloísio Nobrega, da Organização Nacional da Indústria do
Petróleo (ONIP). Os debatedores convidados representaram figuras do UK Trade & Investment
UKTI, da Embaixada Britânica, da Associação Rede de Suprimentos da Região Sul e da
Câmara do Comércio de Rio Grande.
As conversas iniciaram com uma contextualização a respeito das práticas do joint ventures por
Marlon Ieiri, que se caracterizam pela parceria ampla entre empresas, visando um projeto
específico, e que surgem de forma menos formal que outras fusões. A prática também é ideal
para empresas que buscam entrar em um novo mercado ou necessitam de uma redução em
seus custos de operação. Ieiri expôs exemplos e explicou os diferentes tipos de joint ventures
existentes. As palavras de Ieiri alinharam-se com a ideia exposta pelo palestrante seguinte,
Ricardo Medina. Medina trouxe ao Seminário aspectos práticos da criação de parcerias e
contratos, partindo de uma análise do cenário atual. A coordenadora do Seminário, Isabella de
Cillo Medeiros, destacou a importância do evento em abordar temáticas que sejam relevantes
para empresários gerais da região.
Navtec
A programação do dia seguiu com o painel “Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em
Arranjos Produtivos Locais”, com realização da NAVTEC - Conferência Internacional em
Tecnologias Naval e Offshore. O evento contou com a apresentação do Vice-Reitor da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Diretor-Presidente do Arranjo Produtivo Local
(APL), Danilo Giroldo. Participaram do painel a coordenadora geral de Arranjos Produtivos
Locais da Secretaria de Desenvolvimento da Produção – MDIC, Gabriela Maretto Figueiredo, o
coordenador de Adensamento Produtivo – ABDI), Jorge Luiz Ferreira Boeira, a Assessora de
Presidência do BNDS, Cristina Lemos e coordenadora do Projeto de Fortalecimento dos APLs
da Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, Laura Collet.
Os palestrantes apresentaram diversas estratégias e exemplos práticos para o
desenvolvimento de APLs, com a colaboração da sociedade e da universidade no processo de
geração de inovações. “O Rio Grande do Sul tem uma tradição do desenvolvimento industrial a
partir da mobilização entre sociedade e empresas”, destacou Giroldo.

100 anos de história e memória
O centenário do Porto do Rio Grande foi tema da palestra “Memória e história do Porto do Rio
Grande: um porto mais que centenário“. Com uma história que se confunde com a fundação da
cidade, o porto se tornou de grande importância não apenas para Rio Grande, mas para toda a
região sul do país. Essa história, segundo a palestrante e bibliotecária do porto, Gládis Ferreira,
encontra-se com a história da cidade. Com fotos, documentos e todo o conhecimento adquirido
a partir do trabalho no acervo histórico da biblioteca do porto, Gládis apresentou ao público
uma retrospectiva de como se deu o início do porto mesmo antes da sua fundação oficial há
100 anos.
A palestra ilustrou a importância da existência de um porto velho desde a fundação da cidade,
quando era considerado o portão de entrada e saída do município, apesar de não se
apresentar de forma organizada. No século XIX ele foi importante para a chegada das
primeiras indústrias e imigrantes. A bibliotecária citou ainda épocas como a construção dos
Molhes da Barra e a pedreira do Capão do Leão. O porto é um dos destaques da programação
da 4ª Feira do Polo Naval. Na noite de abertura o órgão foi homenageado pelos seus 100 anos
de atividades completados neste mês.
Programação
O último dia de atividades segue movimentado na 4ª Feira do Polo Naval e Sul Energia nesta
quinta-feira (12). Pela manhã, a partir das 10h, o Seminário de Direito apresentará o painel
“Compliance Empresarial”, tratando de leis anticorrupção, código de boas práticas e
compliance no âmbito da indústria. O moderador será o advogado Arthur Rocha Baptista. O
Navtec realizará dois painéis durante o dia. O primeiro, das 14h às 16h, será “Tecnologia e
inovação como elementos estratégicos na indústria offshore e de energia”. Já o segundo, das
16h às 18h, abordará as práticas inovadoras na gestão estratégica de pessoas. O Congresso
Sul Energia, às 16h15min, apresentará o painel “Políticas Públicas do Rio Grande do Sul no
contexto da energia”.
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.
FOTOS
https://www.dropbox.com/sh/ebfnrn8h1lzitjg/AADop15ib-skv01yXw9CAjy1a?dl=0
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