SUGESTÃO DE PAUTA/RIO GRANDE

Sul Energia - Painel debateu futuros projetos de energia no RS
O terceiro painel desta quarta-feira (11) no Congresso Sul Energia, na 4º Feira do Polo Naval,
debateu os futuros projetos de energia da região sul. Intitulado "Novo Projetos que vão
Impactar a Geração de Energia no RS", o painel contou com os palestrantes Fabio Vicenzi,
representando o Grupo Ital Puff and Power no Brasil, Silvio Marques Dias, representando a
empresa Ouro Negro Energia S/A e o engenheiro André Castro, representando a empresa
Bolognesi. A 4º Feira do Polo Naval encerra nesta quinta-feira, 12 de novembro, em Rio
Grande.
Para iniciar o momento, Fabio Vicenzi apresentou o andamento das instalações de Painéis
Solares Fotovoltaicos em Rio Grande, um importante empreendimento para o município.
Intitulada Rio Grande Green Energy (RGGE), fábricas semelhantes estão presentes na Itália,
França, Holanda e Alemanha. De acordo com Vicenzi, existem algumas particularidades pouco
conhecidas, como as barreiras tarifárias e não-tarifárias que estão sendo enfrentadas devido o
material totalmente importado.
André Castro também apresentou um futuro projeto para Rio Grande. Em 2019 a empresa
Bolognesi pretende instalar uma termoelétrica, que terá conexão com a subestação do Povo
Novo. Após vencer um leilão no ano passado será um ancora para o terminal de regaseificação
e será responsável pelo suprimento de gás natural de cada Usina Termoelétrica. “Nossa ideia é
desenvolver o mercado de gás não apenas em Rio Grande, mas no Estado”, afirma André.
Um diferencial para o Estado, a Usina de Ouro Preto irá trabalhar com calcário calcitico e/ou
dolomítico regional. De acordo com o representante Silvio Marques, em 2021, a cidade de
Pedras Altas terá uma importante energia sustentável no mercado com a utilização de carvão
mineral. De acordo com Marques, a implantação representa um importante investimento para
aumentara segurança energética do Rio Grande do Sul. Além dos benefícios ao meio
ambiente, a Usina também pretende gerar emprego. “Nós queremos que a população seja
beneficiada com este negócio”, salientou Marques.
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
SERVIÇO
O que: 4ª edição da Feira do Polo Naval RS e Congresso Sul Energia
Data: 10 a 12 de novembro
Horário: 14h às 22h (visitação)

Local: Partage Shopping Rio Grande (Av. Engª Lúcia Maria B. Chielsa, 2842 - Pq. Residencial
São Pedro), Rio Grande/RS
Site: www.polonavalrs.com.br | Facebook: www.facebook.com/feiradopolonavalrs
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Tatiane Mizetti (Conrerp/4ª 2820)- 51 - 9235-8086 - reverso@reversocomunicacao.com.br
Camila Costa - 53 - 8109-0182 - imprensa@reversocomunicacao.com.br
51-3398-7958 / 51-9235-8086/9162-0568
Reverso Comunicação Integrada
www.reversocomunicacao.com.br
Conrerp/4ª PJ116

