SUGESTÃO DE PAUTA/EVENTO
FEIRA DO POLO NAVAL 2015

Desafios e futuro do setor energético serão debatidos no Congresso Sul
Energia
Novidade para este ano, o Congresso Sul Energia incorpora-se à 4ᵃ edição da Feira do Polo Naval para abordar
mais um potencial da região: o poder energético, de 10 a 12 de novembro, no Partage Shopping, em Rio Grande.
A implementação de usinas termelétricas de gás e carvão e ainda os investimentos em parques eólicos serão
tratados na programação do congresso a partir de três painéis que refletirão sobre o cenário regional e nacional, os
desafios do setor e os planos para o futuro.
De acordo com o coordenador do Sul Energia, Fabrício Iribarrem, pensar na reestruturação do setor energético
brasileiro é uma necessidade para que se possa atender a demanda de uma maneira sustentável. “Os encontros
setoriais tem crucial importância para debater os gargalos e potenciais desse mercado”, afirma ele, acrescentando
que o Sul Energia é fundamental para discutir justamente os projetos que poderão revolucionar a economia da zona
sul do Estado. “Penso que será crucial cruzarmos nesse evento uma matriz tridimensional que envolva os principais
locais de geração de energia, com os locais aptos ambientalmente, e a capacidade de conexão do Sistema
Interligado Nacional”, destaca Iribarrem.
A programação dos painéis que acontecerão ao longo dos três dias terá temáticas distintas. No dia 10/11, das 14h às
15h30min, o primeiro painel terá como tema Energia Eólica no Rio Grande do Sul e seus Desafios, com palestrantes
que representam órgãos importantes, como a Eletrobrás e a Fepam. Já entre os debatedores estarão representantes
da prefeitura, do Comitê de Energia da FIERGS, da Secretaria de Minas e Energia do RS, entre outros. Na quartafeira (11), das 16h15min às 18h15min, o público poderá conferir o painel “Novos projetos que irão impactar a geração
de energia no RS”, com a participação como o Porto do Rio Grande, Refinaria de Petróleo do Rio Grande, Secretaria
de Minas e Energia do RS, SDECT-RS. No último dia do evento (12), das 16h15min às 18h15min, o secretário de
Minas e Energia do RS, Lucas Redecker, será o palestrante no painel “Políticas públicas do RS no contexto da
energia”.
Inscrições - As inscrições para as atividades são todas gratuitas, com credenciamento no site (cadastro de
visitantes) ou no local (sujeita a limitação de espaço).
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 Riograndense; 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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O que: 4ª edição da Feira do Polo Naval RS e Congresso Sul Energia
Data: 10 a 12 de novembro
Horário: 14h às 22h
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
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