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Este 15 de novembro é uma data importante para nós. Para 
nós gaúchos, é uma data que retoma ao aniversário do Por-
to Novo do Rio Grande, a semente que foi plantada para o 
grande complexo portuário que temos hoje na cidade.

Apesar das atividades portuárias no município remontarem 
ao longínquo ano de 1737, ano em que Rio Grande - a cida-
de mais antiga do estado – foi fundada para ser um porto 
seguro para os desbravadores do Estado. O nosso ponto de 

partida para o modelo de um porto competitivo e nos moldes 
industriais de escala e estrutura começa em 1915. Foi neste 
ano a inauguração do Porto Novo, conjuntamente com a en-
trega de uma das maiores obras oceânicas do mundo, os 
Molhes da Barra do Rio Grande.

Ao longo destes 105 anos, o porto se consolidou como uma 
das principais portas de entrada e de saída da produção do 
sul do país, escoando produtos primários e industrializados 
numa escala crescente de recordes, gerando renda e recei-
tas para toda a região. Somente no complexo portuário do 
Rio Grande foram movimentados em 2019 o superlativo nú-
mero de 40 milhões de toneladas de cargas.

Além disso, o sistema hidroportuário do Estado do RS é o 
maior movimentador de cargas do Sul do Brasil. São três 
os portos públicos, cujo Porto do Rio Grande é a locomoti-
va desta estrutura. Ainda, no Estado são 17 terminais de uso 
privativo e 5 terminais concedidos que movimentam mais de 
58 milhões de toneladas. Isso significa que possuímos uma 
grande capacidade já instalada e com inúmeras condições 
de avanços, principalmente quando falamos que o Porto do 
Rio Grande, principal ligação marítima do Estado, possui uma 
das maiores retroáreas disponíveis em portos brasileiros, tan-

to para sistemistas quanto para a atividade industrial.

Com a Portos RS, estamos trabalhando pelo incentivo para a 
atividade industrial, através dos distritos industriais que estão 
próximos ao sistema hidroviário, entre eles o Rio Grande Por-
to Indústria. Com essa proximidade, reduzimos os custos lo-
gísticos, proporcionando muito mais competitividade ao pro-
duto final. Pensar o Estado é reunir oportunidades industriais 
com uma logística eficiente. Com um sistema hidroportuário 
de mais de 700km de vias navegáveis, o Estado agora busca 
apresentar esse complexo logístico ao mercado.

A Portos RS está realizando um intenso trabalho para qualifi-
car, estimular e ampliar a movimentação de cargas no Esta-
do. Neste mês de aniversário, acabamos de alcançar o feito 
de homologar o calado de acesso ao Superporto na marca 
dos 15 metros, o que definitivamente coloca o Complexo do 
Rio Grande na rota dos maiores navios cargueiros do mundo.

O Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Portos RS, da 
Secretaria de Logística e Transportes e da Secretaria de 
Desenvolvimento e Turismo – está à disposição para a re-
cepção de novos projetos que contribuam com o desenvolvi-
mento de todos os gaúchos.

opinião. 
O Porto do Rio Grande: passado, presente e futuro

Porto do Rio Grande comemora 105 anos de história

Fernando Estima
Superintendente do Porto do Rio Grande
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Rico em sua enorme extensão, o Por-
to do Rio Grande é dividido em quatro 
zonas portuárias: Porto Velho, Porto 
Novo, Superporto e São José do Norte. 
Como diz o próprio nome, o porto his-
tórico é o local do primeiro porto da 
região, datado de 1847. Esse pequeno 
porto, localizado onde hoje é o famoso 
Porto Velho, foi frequentado principal-
mente por embarcações a vela de via-
jantes estrangeiros.

O início da construção e ampliação desta 
área do Porto ocorreu por volta de 1869, 
sendo sua inauguração oficial em 1872. 
Porém, com a contínua agitação das 
águas na embocadura, as frequentes 
mutações dos canais e as profundidades 
insuficientes (que raramente ultrapas-
savam 3,6 metros) tornavam a transpo-
sição da Barra extremamente perigosa - 
cobrando um pesado tributo à navegação 
em acidentes marinhos e inviabilizando 
o desenvolvimento da região.

Localizado junto ao centro histórico 
da cidade, suas instalações originais 
são compostas por cinco grandes ar-
mazéns e 640 metros de cais junto ao 
Canal do Rio Grande, a Lagoa dos Patos. 
Atualmente, o cais acostável é utiliza-
do por embarcações pesqueiras e de pe-
queno porte e abriga o Acervo Histórico 
do Departamento Estadual de Portos, 
Rios e Canais (DEPRC), conhecido como 
Museu do Porto e o Museu Náutico. 

Há ainda outras atrações no local. Um 
exemplo é Festa do Mar realizada des-
de 1961 e presente até os dias de hoje.  

ZONAS PORTUÁRIAS

PORTO VELHO, PORTO NOVO, SUPERPORTO E SÃO JOSÉ DO NORTE
As quatro zonas portuárias contam com características e usos distintos; saiba como identificar cada uma delas

A margem Oeste do Canal do Norte é um escoadouro natural da Lagoa dos Patos

FOTOS: PORTOS RS / DIVULGAÇÃO SUPERPORTO: 
DE GRÃOS A 
FERTILIZANTES
Sua criação data da década de 70, 
quando o complexo portuário come-
çou a atuar em diversos tipos de car-
ga, entre elas a soja. É no SuperPorto 
que hoje se encontram os terminais 
de embarque e desembarque que 
operam contêineres, grandes cargas 
de granéis agrícolas, fertilizantes, 
cargas petrolíferas e petroquímicas.

Dispondo de um cais com profundida-
des que variam de 5m até 14,5 metros, o 
local possui a profundidade necessária 
em seus terminais de granéis e de con-
têineres, superior ao correspondente 
nos portos argentinos. No local, tam-
bém estão instalados os seus princi-
pais terminais especializados por meio 
de 10 áreas de prestação de serviços às 
atividades marítimas e portuárias.

São José do Norte
Dentro da área de atuação do com-
plexo está a costa do município de 
São José do Norte. Em suas mar-
gens, o Estaleiro EBR é o único pro-
jeto ativo no momento. 

Seu cais principal de 780 metros 
lineares e calado com cerca de 12 
metros de profundidade possibilita 
a realização simultânea de serviços 
de integração em até duas unida-
des de plataformas do tipo FPSO 
(unidade flutuante de produção, 
armazenamento e transferência de 
óleo e gás).

PORTO NOVO
A implantação do Porto Novo, inaugu-
rado em 1915, permitiu novas possibi-
lidades para a operação portuária e 
maior agilidade operacional. Seu cais 
comercial com cerca de 
2km de extensão e 9,5 me-
tros de profundidade permi-
te a atracação de até sete 
navios de forma simultânea. 
Em sua estrutura, ainda há 
16 armazéns disponíveis, 
além dos silos do terminal 
logístico do arroz.

Contando com uma ampla 
gama de produtos movimen-

tados diariamente, são destaques a ce-
lulose, os grãos e as cargas de projetos 
rolantes como: veículos de passeio, tra-
tores e demais maquinários agrícolas.

Portos do RS 
movimentam 

mais de 58 
milhões de 
toneladas
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NOVO TERMINAL PROMETE FORTALECER SETOR DO ARROZ  
A expectativa é de que o novo terminal possa ser usado ainda nesta safra

AGRO

De acordo com Roberto Pedroso de 
Oliveira, chefe-geral da Embrapa Cli-
ma Temperado, o sucesso do setor 
agropecuário depende de um conjun-
to de operações que necessitam ser 
integralizadas e equilibradas em seu 
funcionamento. Desta forma, insu-
mos agropecuários, peças, sementes, 
fertilizantes e demais produtos têm a 
chance de embarcar no país, enquan-
to a produção final é escoada por estas 
mesmas vias.

— Somente por meio do transporte 
marítimo se consegue integrar esse 
mundo cada vez mais globalizado, 
transportando grandes volumes de 
produtos. A importância dos portos 
brasileiros, especialmente o de Rio 
Grande, se destaca. — afirma Oliveira.

Apesar da intermodalidade trazida 
pelas rotas marítimas, hidroviárias e 

rodoviárias, o Porto não deixou de sur-
preender com seu potencial em agre-
gar comércios internacionais cada vez 
mais enriquecedores. Após consolidar-
-se na importação de fertilizantes e 
na exportação de animais vivos, soja, 
cereais e demais, o país entra na dis-
puta por um melhor lugar no comércio 
internacional com grãos finos longos 
de arroz.

— Assim com a Embrapa é impor-
tante para o desenvolvimento de 
tecnologias para otimizar a produ-
ção brasileira de alimentos, fibras e 
energia a partir de produtos agrope-
cuários, o porto do Rio Grande é es-
sencial para integrar o Rio Grande do 
Sul ao restante do planeta. O Brasil 
tem na agropecuária a sua sustenta-
bilidade econômica, sendo os portos 
as estradas para o mundo — conclui 
o gestor.

PRIMEIRO TERMINAL LOGÍSTICO EXCLUSIVO 
PARA OPERAÇÕES DE ARROZ
De suma importância para a economia, 
o arroz produzido no último semestre 
obteve destaque positivo para o perí-
odo, sendo registrado um aumento de 
mais de 68% de exportação através 
do complexo portuário. Segundo Júlio 
José Centeno da Silva, pesquisador da 
Embrapa Clima Temperado, a instalação 
do primeiro terminal logístico exclusivo 
para operações do grão é um avanço.

— O produto que produzimos tem o 
diferencial do respeito com o direito 
ambiental. Em nossas lavouras, mais 
de cem espécies de aves convivem 
com o grão. Sua alimentação não 
passa pelo grão, mas o ecossistema 
criado nessas plantações expõe a ca-
deia de vida — destaca Centeno.

O novo terminal será composto por si-
los com 60 células de aeração, 36 in-
ter células e quatro células tripartidas 
que totalizam a capacidade estimada 
de 53 mil toneladas. A área destinada 
ao terminal configura um instrumento 
portuário para a armazenagem e movi-
mentação do arroz no Estado.

De acordo com o Portos RS, a unida-
de possui previsão de movimentar de 
500 mil a 600 mil toneladas ao ano 
do grão. O Arrendamento Transitório 
operacionaliza a área portuária até 
que sejam finalizados os procedimen-
tos licitatórios definitivos pela Secreta-
ria Nacional de Portos e Transportes 
Aquaviários e pela Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários (ANTAQ).
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FLUXO MODAL DO ESTADO DEVE AUMENTAR  
COM HOMOLOGAÇÃO DE NOVO CALADO
Expectativa de crescimento se concentra em possibilidades da malha ferroviária

Com seu início em meados de março, 
a pandemia do novo coronavírus não 
afetou o fluxo de mercadorias pela hi-
drovia da Lagoa dos Patos - Lago Gua-
íba - Rio Jacuí, cujos terminais portu-
ários movimentam cargas de adubos, 
celulose, cevada, contêineres, madei-
ra e derivados de petróleo. Porém, a 
homologação do novo calado no últi-
mo dia 26, reposiciona o porto do Rio 
Grande como um dos principais por-
tos do Brasil, pela sua infraestrutura 
e pela certificação que ganha com sua 
homologação.

De acordo com Wilen Manteli, ex-pre-
sidente da Associação Brasileira de 
Terminais Portuários (ABTP) e atual 
presidente da Associação das Hidrovias 
do RS, a expectativa é que haja uma 
maior competitividade do mercado in-
ternacional, visto que o novo calado de 
15 metros internos e 18 externos, passa 
a atender aos padrões internacionais 
de navegação, podendo receber em-
barcações de até 366 metros. Segundo 
Manteli, os meses que antecederam 
a boa notícia também não decepcio-
naram, sendo o primeiro semestre do 
ano marcado como o segundo melhor 
resultado histórico em total de cargas, 
chegando a 19,9 milhões de toneladas 
- valor 6,97% superior ao mesmo perí-
odo de 2019.

— Lembro-me do que respondeu um 
ministro do Japão na época do mila-
gre japonês ao ser indagado por um 

jornalista sobre qual era o segredo de 
tanto desenvolvimento de seu país. 
Ele respondeu “águas profundas e 
massa cinzenta” — brinca Manteli.

O presidente das Hidrovias do RS afir-
ma que dotado de acesso por terra e 
por água, o Porto possui de uma óti-
ma disponibilidade de espaço terres-
tre para atração de empreendimen-
tos produtivos e de logística. Além de 
outros fatores - como sua localização 
privilegiada no centro do Mercosul, ao 
lado da África e no caminho da Ásia 
- que bem explorados, devem ser ele-
mentos suficientes para recuperar e 
desenvolver a economia e o padrão de 
vida dos gaúchos.

INFRAESTRUTURA

PORTOS RS / DIVULGAÇÃO

Investimentos 
representam 
crescimento e 
representatividade 
para o setor

INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA
Presente na cerimônia de homolo-
gação do novo calado, transmitida 
pelas redes sociais com a presen-
ça do governador Eduardo Leite, 
do ministro da Infraestrutura, Tarcí-
sio Gomes de Freitas e de demais 
autoridades, o superintendente do 
Portos RS, Fernando Estima, salien-
ta estar satisfeito com o avanço, 
mas espera melhorias na malha 
ferroviária.

— Acredito estarmos bem atendi-
dos só pelo fato de termos um mo-
dal marítimo ligado ao hidroviário, 
que leva para mais de 350 canais 
navegáveis. No entanto, a ferrovia 
ainda não representa nem 5% do 

tamanho da carga que movimen-
tamos no Porto — destaca Estima.

Em evento também online, promo-
vido em setembro pela Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, o 
atual ministro da Infraestrutura des-
tacou sua intenção de ampliação e 
recuperação da malha ferroviária 
gaúcha, como os ramais de Uru-
guaiana e Cruz Alta, passando por 
Cacequi, Santa Maria e o Porto do 
Rio Grande. Para isso, espera-se um 
investimento de R$ 40 bilhões nas 
malhas ferroviárias do Brasil, visan-
do aumentar a participação deste 
modal de transporte no país de 15% 
para 30%.
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PREVISÃO É DE 
CRESCIMENTO

O MAIOR PARQUE DA AMÉRICA LATINA

SETOR DE FERTILIZANTES INVESTE MAIS DE R$ 2 BI 
EM DESENVOLVIMENTO DO PORTO GAÚCHO
Um dos maiores investimentos ampliará a capacidade de mistura e 
ensaque para 2,2 milhões de toneladas de fertilizantes por ano

INVESTIMENTO

A unidade de Rio Grande da Yara 
possui um píer de movimentação 
de matéria-prima que abastece a 
produção de fertilizantes, novos 
terminais de mistura, em operação 
há cerca de um ano, e unidades 
de granulação e acidulação sen-
do finalizadas.

A primeira está com 98% da obra 
concluída e a previsão de entre-
ga é para dezembro, quando será 
possível aumentar a produção de 
750 mil para 1,2 milhão de tonela-
das de granulação de fertilizantes 
por ano. A acidulação está com 
60% dos trabalhos finalizados e 
será entregue em março de 2021.

A unidade atende os mercados 
do Rio Grande do Sul, Paraná, 
Santa Catarina e Mato Grosso do 
Sul, além do Paraguai. Quando as 
obras estiverem concluídas, a uni-
dade ampliará a capacidade de 
mistura e ensaque de 1,5 milhão 
para 2,2 milhões de toneladas de 
fertilizantes por ano.

A unidade da empresa Yara está em 
fase final de conclusão das obras e, 
conforme a companhia, transformará o 
local no maior e mais moderno parque 
de produção e mistura de fertilizantes 
da América Latina.

— É com muito orgulho que estamos 
na reta final deste relevante projeto 

que reforça a estratégia da Yara de ele-
var os padrões de qualidade, seguran-
ça e eficiência operacional do mercado 
de fertilizantes no Brasil e, para isso, 
a escolha da cidade de Rio Grande foi 
essencial, especialmente pelo enga-
jamento e profissionalismo dos seus 
moradores — declarou o presidente da 
Yara Brasil, Olaf Hektoen.

O Porto do Rio Grande, essencial para a 
economia gaúcha, tem recebido apostas 
significativas para ampliar a sua capaci-
dade. Entre os investimentos, destaca-se a 
área de fertilizantes. Somente a Yara, com 
ampliação de seu complexo, um projeto 
que ainda está em andamento, investiu R$ 
2 bilhões no local.

Além da empresa, o superintendente do 
Porto, Fernando Estima, ressalta a expan-
são da Fertilizantes Piratini e da Timac 
Agro, assim como os novos projetos da Uni-
fertil e da Josapar.

— Somando esses projetos, serão mais 
R$ 500 ou 600 milhões, então nós vamos 
a R$ 2,5 bilhões de investimento na área 
de fertilizantes em Rio Grande — calcula 
Estima.

O superintendente destaca a consolidação 
dessa área nas movimentações do Porto e 
lembra que o setor de fertilizantes é bem 
aquecido na região. Ele também enfatiza que 
o processo interessa não somente ao Porto, 
mas ao Estado, já que fará crescer a geração 
de impostos para o Rio Grande do Sul.

— O processo dos fertilizantes está no que 
nós chamamos da característica de um 
porto-indústria. Eles recebem os insumos 
que compõem a indústria dos fertilizan-
tes. Os insumos são importados e muito 
bem-vindos porque agregam o valor da 
indústria — explica o superintendente.

DIVULGAÇÃO / YARA

DIVULGAÇÃO / YARA

Unidade está em fase de conclusão de obras

CONTEÚDO PUBLICITÁRIO PARA AMART

O agenciamento marítimo é uma atividade de as-
sistência essencial para facilitar negociações nos 
portos, desde a nomeação da embarcação até a li-
beração da carga. O trabalho é fundamental para 
armadores, afretadores, seguradoras e tripulação 
dos navios que precisam de serviços personaliza-
dos nesse setor.

Uma empresa com experiência em oferecer supor-
te no agenciamento e consultoria marítima é a 

Amart Shipping. A companhia é formada por pro-
fissionais que atuam há mais de 30 anos no merca-
do. Atualmente, conta com oito filiais e cobertura 
em todos os portos  brasileiros.

No agenciamento, a Amart atua com diferentes ti-
pos: o agenciamento consignatário, visando o inte-
resse da carga e do navio; o  agenciamento total, en-
volvendo carga, navio e tripulação; o agenciamento 
focado na proteção dos interesses de armadores; o 

agenciamento referente ao acompanhamento da 
operação da carga e o agenciamento focado nos in-
teresses da tripulação do navio. 

A empresa foi idealizada em 1988 e, em 2014, saiu 
do papel. Hoje, atende cerca de 160 navios por ano.

— Com o passar dos anos, temos mais convicção 
de que esse é apenas o começo do nosso sonho — 
diz Ricardo Barbosa, General Director da Amart.

COM EXPERIÊNCIA, AMART É DESTAQUE EM AGENCIAMENTO E CONSULTORIA MARÍTIMA
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SEGURANÇA

PRATICAGEM: A TECNOLOGIA A  
SERVIÇO DO PORTO DO RIO GRANDE
Novos equipamentos agem como reforços essenciais para a 
segurança em águas territoriais

O serviço de auxílio aos navegantes, 
conhecido como praticagem, é uma 
atividade milenar, existente em 
todo o mundo desde os primórdios 
da navegação e regulamentado no 
Brasil em 1808. O trabalho executa-
do pelo prático é essencial à segu-
rança da navegação, na medida em 
que esses profissionais são profun-
dos conhecedores das peculiarida-

des locais de um porto, de acordo 
com as palavras do secretário-exe-
cutivo da Praticagem da Barra, Pe-
dro Luppi.

Segundo ele, a praticagem faz par-
te de um serviço fundamental, que 
consiste no conjunto de atividades 
profissionais de assessoria ao co-
mandante requeridas devido às pe-

culiaridades locais que dificultam 
a livre e segura movimentação de 
embarcações. Indispensável à na-
vegação em águas restritas, a ativi-
dade deve estar permanentemente 
disponível nas Zonas de Pratica-
gens estabelecidas pela Autoridade 
Marítima, representada, no Brasil, 
pela Diretoria de Portos e Costas da 
Marinha.

TECNOLOGIA DE PONTA
Com o avanço da tecnologia, novos equi-
pamentos passaram a contribuir para tor-
nar a navegação mais segura, auxiliando 
também nas manobras com embarcações 
em águas restritas. De acordo com Luppi, 
a praticagem da Barra do Rio Grande, nos 
últimos anos, vem investindo em tecnolo-
gia de ponta para garantir manobras pre-
cisas, segurança na navegação e da vida 
humana no mar, além de evitar a poluição 
hídrica por embarcações na Zona de Pra-
ticagem.

— Adquirimos nos últimos anos quatro 
lanchas rápidas dotadas de equipamen-
tos modernos como: radar, ecobatímetro 
que traça o perfil do fundo marinho, AIS 
(automatic identification system), plata-
forma para recolhimento de homem ao 
mar, entre outros — ressalta o executivo.

Além disso, ele conta que a atividade in-
vestiu em sua torre de controle de tráfego 
com estação meteorológica, medidor de 
correntes marinhas (fixo e portátil), equi-
pamento portátil de navegação (PPU), sis-
tema de identificação (AIS) para a Torre 
de Controle, e equipamento de batimetria 
portátil. Os profissionais aquáticos que vi-
sam ajudar as grandes embarcações nes-
ses percursos, também precisam contar 
com sólido conhecimento técnico-profis-
sional. Isso inclui cursos de treinamento 
em simuladores no Brasil e no exterior. De 
acordo com Luppi, mais de 50% desses 
profissionais realizaram cursos nos Esta-
dos Unidos, Panamá, França e Polônia, 
em modelos reduzidos, preparando-se 
para as manobras nos novos navios que 
poderão vir ao Porto do Rio Grande com 
comprimentos (LOA) de até 366 metros.

Apesar de equipamentos de ponta, cursos práticos no Brasil e exterior precisaram ser interrompidos na pandemia

PORTOS RS / DIVULGAÇÃO
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Você descobriu nessa matéria 
algo novo que não sabia 
sobre a história do Porto?

Conte sua história por e-mail:
rbsbrandstudio@gruporbs.com.br

ou pelo WhatsApp:
(51) 98958 7374

O teu comentário pode 
ser publicado na próxima 
edição do Fronteira Sul.

PORTOS RS / DIVULGAÇÃO

Ao todo, foram mais de 28 milhões de toneladas movimentadas no 1º semestre de 2020

AOS 105 ANOS, PORTO BATE RECORDE  
DE TONELADAS MOVIMENTADAS
O sistema portuário do Estado registrou mais de 3% de alta e um 
incremento de cerca de 4% de cargas no Porto do Rio Grande

RESULTADO POSITIVO

Divulgados em 18 de setembro 
pela Superintendência dos Portos 
do RS, os resultados de janeiro 
a agosto de 2020 mostram uma 
variação positiva de 3,44% no vo-
lume de cargas totais movimen-
tadas nos três portos públicos do 
Estado (Rio Grande, Porto Alegre 
e Pelotas). Analisando de forma 
individual, o Porto do Rio Grande 
verificou um incremento percen-
tual de 4,35% no período, ou seja, 

uma diferença positiva de mais de 
1.155.561 toneladas, apesar da pan-
demia.

Apenas nesses meses passaram 
por Rio Grande mais de 27,6 mi-
lhões de toneladas de todas as car-
gas, sendo que mais de 17 milhões 
foram destinadas para a exporta-
ção. Deste volume total, mais de 
51% é relacionado ao embarque 
de soja em grão. O incremento de 

movimentação do produto é rela-
tivo ao mesmo período de 2019 e 
foi superior a 16%.

O principal destino das exporta-
ções do porto rio-grandino conti-
nua sendo a China, com mais de 
57% de share. Outro destaque po-
sitivo do período foi a constatação 
do aumento de mais de 68% na 
exportação de arroz por meio do 
complexo portuário.

DRAGAGEM PERMANENTE 
PODE VIRAR 
REALIDADE EM 2021
Até este ano, a dragagem realizada no Porto 
do Rio Grande acontecia a cada seis meses 
com valores de manutenção que chegavam a 
R$ 16,4 milhões (valor investido na última manu-
tenção do Canal da Feitoria). A contratação de 
uma dragagem permanente é requisitada pela 
comunidade portuária há bastante tempo como 
instrumento para aumentar a competitividade 
das operações.

— Estamos transformando a gestão de autar-
quia para empresa pública com o intuito de, a 
partir do primeiro trimestre de 2021, as tarifas 
de acesso ao Porto serem direcionadas para 
um contrato de dragagem permanente — res-
salta o superintendente dos Portos RS. 

Após dois anos de obras de dragagem, o princi-
pal porto gaúcho está apto a receber embarca-
ções de até 366 metros de comprimento – 29 
a mais em comparação às embarcações que 
atualmente acessam o canal. Para isso, no últi-
mo dia 26 foi homologado o novo calado opera-
cional do canal interno, onde estão os terminais 
portuários mais importantes e com o maior fluxo 
de cargas, que passou de 12,8 para 15 metros. 
A profundidade, que era de 14,2, agora evolui 
para 16,5 metros. Também já estão acordadas 
as dragagens de manutenção para 2021

Atualmente, passam pelos terminais privados que 
operam os contêineres, granéis agrícolas, fertili-
zantes, cargas petrolíferas e cargas petroquími-
cas mais de 25% do produto interno bruto (PIB) do 
Estado. De acordo com números divulgados pela 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (AN-
TAQ - 2019) são movimentados anualmente cerca 
de 40 milhões de toneladas, ou seja, 80% do limite 
total suportado pelo Porto.

— O campo e o sucesso da agricultura do Rio 

Grande do Sul, que com muita tecnologia vem 
melhorando sua produtividade, resultaram em 
recordes de safras. Esses números  são reflexos 
direto das grandes exportações do Porto, além da 
melhoria de infraestrutura e tecnologia na lo-
gística —  salienta o superintendente de Portos RS, 
Fernando Estima.

Ao todo, neste ano já foram atendidas 2.161 em-
barcações, sendo que os movimentos de outubro 
ainda não foram divulgados pelos Portos RS. 

PORTA DE ENTRADA
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PORTOS RS / DIVULGAÇÃO

PORTO ADOTA MEDIDAS RÍGIDAS DE SEGURANÇA NA PANDEMIA
Procedimentos de higiene e prevenção adotados permitiram recorde de movimentação neste ano

PREVENÇÃO

Comemorando recordes históricos no 
volume de cargas movimentadas nos 
oito primeiros meses de 2020 com-
parados ao mesmo período de 2019, 
o Porto do Rio Grande mostrou-se 
um exemplo de superação diante da 
pandemia. Segundo os resultados di-
vulgados pela Superintendência dos 
Portos do Rio Grande do Sul (Portos 
RS), os procedimentos de segurança e 
trabalho remoto adotados por diver-
sos setores apenas aceleraram suas 
produções.

Rígidos com o uso constante e obriga-
tório de equipamentos de proteção e 
cuidadosos com as normas de segu-
rança impostas pelo novo coronaví-
rus, as extensões do Porto (Porto Velho, 
Novo, Superporto e São José do Norte) 
estiveram entre as áreas mais segu-
ras da cidade. De acordo com Henrique 
Ilha, oceanólogo e diretor de Qualida-
de, Meio Ambiente, Saúde e Segurança 
da Portos RS, a insegurança de seguir 
recebendo navios vindo da Europa e 
China, logo se transformou em transa-
ções muito seguras por protocolos de 
enfrentamento e prevenção.

Demonstrando ser um ambiente 
que, apesar do contato direto com 
agentes de periculosidade, conse-
guiu estabelecer normas funcionais 
de segurança, os colaboradores do 
Porto tornaram-se promotores de 
conscientização. De acordo com o 
gestor Henrique Ilha, a ação coorde-
nada pelo Projeto de Educação Am-
biental do Porto (ProEA), vinculado à 
Diretoria de Qualidade, Saúde, Meio 
Ambiente e Segurança (DQSMS), 
está direcionando seus esforços 
para bairros vizinhos à zona portu-
ária na tentativa de um reforço pela 
conscientização ao novo coronaví-
rus. O contato é feito por lideranças 
locais e colaboradores.

DICAS DO PORTO  
À COMUNIDADE

Foram realizados 
192 testes do tipo 
RT-PCR, em que 
somente 2% de 
casos positivos 
para Covid-19 
foram confirmados

O PLANEJAMENTO PORTUÁRIO
Com o avanço da pandemia inicialmente em outros 
continentes, o Porto esteve entre os primeiros a se pre-
parar para continuar recebendo as mesmas quantida-
des de embarcações internacionais de forma segura. 
Segundo o diretor, as primeiras medidas anunciadas 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foram adota-
das logo de imediato, com o uso obrigatório da máscara 
facial, álcool em gel, controle de temperatura de embar-
cações e de funcionários, grande número de testagens 
e a adição de espaços extras de convivência para impe-
dir aglomerações entre funcionários.

— Muitos serviços administrativos do Porto aderiram 
à possibilidade de um trabalho remoto e está dando 
muito certo. Para aqueles que precisaram continuar 
as rotinas presenciais, adotamos rotinas de preven-
ção e ampliamos os espaços de relaxamento ao in-
vés de fechar os locais e arriscar a aglomeração e a 
exaustão — afirma o diretor.

Pelo período de quatro meses, houve reuniões de pla-
nejamento e ajustes nas rotinas de prevenção do Porto 
de forma diária, sempre com representantes da saúde.

CONTEÚDO PUBLICITÁRIO PARA O PORTOS RS

O Rio Grande Porto-Indústria é um projeto 
que se destaca por ser o maior distrito indus-
trial do Estado com 2.580 hectares de área 
total e por possuir uma posição estratégica 
e privilegiada para o crescimento econômico 
do País. Com sua estrutura, o projeto oferece 
um ambiente de sinergia, proximidade e de-
senvolvimento para todos os elos da cadeia 
produtiva do RS, ao facilitar tanto o escoa-
mento da produção como a importação de 
matérias-primas.

É uma nova forma de apresentar as áreas 
disponíveis para investimentos na Região 
Sul, com uma das maiores retroáreas à dis-
posição em portos do Brasil.

RIO GRANDE 
PORTO-INDÚSTRIA

PORTOS RS / DIVULGAÇÃO

 » 2° Porto mais importante do Brasil
 » Mais de 10.000 empregos 

gerados
 » 25% do PIB do Estado  

passa pelo Porto
 » Movimenta anualmente  

mais de 40 mi de toneladas

 » Capacidade para movimentar mais 
de 50 mi de toneladas ao ano

 » Conta com 22 berços de 
atração simultânea

 » 9 terminais especializados
 » Mais de 700 quilômetros  

de vias navegáveis

Porto do Rio Grande em números
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CERCA DE 25% DE TODA A ECONOMIA DO ESTADO PASSA PELO 
PORTO, DIZ SUPERINTENDENTE DO PORTO DO RIO GRANDE
Fernando Estima ressalta a importância do Porto e fala sobre a expectativa para os próximos anos

ENTREVISTA

O empresário Paulo Fernando Curi Es-
tima assumiu como diretor-superin-
tendente do Porto do Rio Grande em 
janeiro de 2019. Antes disso, havia atu-
ado como coordenador da Feira do Polo 
Naval, participado da construção do 
APL Polo Naval, além de ter sido secre-
tário do Desenvolvimento Econômico e 
Turismo da Prefeitura de Pelotas.

Em uma avaliação sobre a atual situação 
do Porto do Rio Grande, Estima destacou 
que cerca de 25% da economia do Estado 
passa pelo porto gaúcho. O superinten-
dente também falou sobre as expectati-
vas positivas para o futuro e a perspecti-
va de crescimento na área de químicos e, 
especialmente, na área de grãos.

Vários investimentos foram anun-

ciados recentemente. Podemos espe-
rar ainda outras empresas apostando 
no Porto neste ano ou nos próximos?

Fernando Estima: A expectativa é exa-
tamente essa, que a gente consiga, 
com a BR duplicada, o novo calado e o 
projeto chamado Rio Grande Porto In-
dústria, criar o que a gente chama de 
ambiente favorável para a expansão 
das empresas gaúchas ou a atração de 
outros grupos que necessitam da im-
portação e exportação e que possam  
utilizar o Porto.

Acreditamos que além dos projetos 
que estamos atraindo, a gente consi-
ga, sim, criar um ambiente para, no 
ano que vem, atrair ainda mais grupos 
empresariais, sejam eles de logística 

ou novas indústrias.

E quais são as expectativas sobre o fu-
turo do Porto a médio e longo prazo?

Fernando Estima: A médio e longo pra-
zo a gente quer consolidar o Porto do Rio 
Grande do Sul como uma ferramenta de 
desenvolvimento do Estado. A logística é 
o meio de um processo de quem quer im-
portar e exportar, entre quem produz e 
quem consome. Em torno de 25% de toda 
a economia produzida no Rio Grande do 
Sul passa pelo Porto, o que demonstra a 
importância que o Porto possui.

Em um mercado que está cada vez 
mais globalizado, nós não podemos 
produzir pensando só no interesse de 
consumo do Brasil. Nós temos que pro-

duzir pensando nos consumos inter-
nacionais.

O que pode favorecer o Brasil e o Rio 
Grande do Sul para o aumento das 
movimentações?

Fernando Estima: A questão da segu-
rança alimentar mundial é um fato que 
vai levar o país a ser desejado por muito 
mercado internacional, porque nem to-
dos os países têm as condições que nós 
temos para produzir: recursos hídricos, 
pesquisa, uma civilização toda em paz, 
diferente da África, e de países que te-
riam território e até recursos hídricos, 
mas não estão em paz social.

É fato que o mundo precisa e precisará 
dos alimentos produzidos aqui.  
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Abastecido de três grandes rodovias, o 
Porto do Rio Grande estabelece grandes 
fluxos de escoamento da produção, es-
pecialmente da safra agrícola, com vo-
lumes de tráfego elevado entre cidades 
do Rio Grande do Sul e demais estados 
do Brasil, além de ligações diretas com 
a Argentina e o Uruguai. Sendo assim, 
a BR-392/RS, BR-101/RS e BR-116/RS for-
mam um corredor de exportações de 
grãos, calçados e de fumo, vindos da 
região central do Estado.

Apesar das intenções de conclusão da 
duplicação da BR-116, uma das mais 
perigosas do Estado, terem sido reno-
vadas para até o final de 2021, nada 
se fala sobre o começo das obras que 
podem desafogar o alto tráfego de ca-
minhões em um dos pontos mais con-
gestionados do Porto do Rio Grande. A 

duplicação do 4º lote da BR-392, o últi-
mo lote a ser duplicado, ainda não pos-
sui data e nem licitação aprovada para 
acontecer. De acordo com Antônio Car-
los Bacchieri Duarte, vice-presidente 
de infraestrutura da Federasul, o pla-

nejamento para o início das obras está 
na lista de prioridades, porém está 
atrás de obras como a nova ponte do 
Guaíba e o novo prazo para a conclusão 
das obras de ampliação do Aeroporto 
Salgado Filho.

— A 392 se divide em 4 lotes, o primeiro 
que é o contorno de Pelotas, o segun-
do e o terceiro que já estão prontos e o 
quarto que segue sem previsão e con-
templa cerca de 8km na chegada aos 
terminais do Porto — explica Duarte.

O vice-presidente cita a empresa no-
rueguesa YARA, maior produtora de 
fertilizantes no país, como uma das 
empresas que mais poderiam se bene-
ficiar com a duplicação do trecho. Em 
2015, a falta de segurança rodoviária já 
foi apontada pela empresa quando um 
funcionário acabou morto e outro feri-
do em acidente.

— A EcoSul está refazendo os estudos 
do trecho para  um novo projeto mais 
coerente com a realidade — diz o su-
perintendente dos Portos RS.

ESTRADAS

CONCLUSÃO DE 4º LOTE DA BR-392 PODE  
DESAFOGAR GARGALO DO PORTO DO RIO GRANDE
Estudos do trecho precisaram ser refeitos e aguardam conclusão para novo cálculo orçamentário

OBRAS E DUPLICAÇÕES
A BR-116 entrou no radar do governo federal como uma 
prioridade para o Rio Grande do Sul, havendo a possi-
bilidade de um trecho de dez quilômetros ser entregue 
em novembro e outro de 18 quilômetros, em dezembro. 
Com esses, 121 dos 211 quilômetros da duplicação esta-
rão concluídos até o fim de 2020.

Em visita ao Rio Grande do Sul, o ministro da infraestru-
tura, Tarcísio Gomes de Freitas, ressaltou que a inten-
ção é concluir a duplicação da BR-116, entre Guaíba e 
Pelotas, até o fim de 2021. No entanto, o cumprimento 

do prazo deve depender ainda de recursos oriundos 
de emendas parlamentares.

— A conclusão da obra da BR-116 permitirá menores 
custos de logística, além de mais agilidade e rapidez 
no deslocamento de veículos. A excelência na logís-
tica, um marco para a região, também abre portas 
para novos investimentos — aponta o coordenador da 
Aliança Pelotas, Amadeu Pedrosa Fernandes.

Além dos avanços da BR-116, outra estrada que espera 

receber atenção é a BR-101, em sua ligação à seco de 
Rio Grande com São José do Norte. De acordo com 
o Superintendente dos Portos RS, a pauta espelha o 
desejo de implementar uma série de terminais em São 
José do Norte, porém não configura uma demanda ur-
gente e segue sem data para sua implantação.

Já o vice-diretor da Federasul salienta que, além de 
unir as duas cidades, uma ponte ou um túnel viabiliza 
um corredor logístico naquela região, otimizando a li-
gação da zona Sul com o Centro e o Norte do Estado.  

Na BR-392 passa boa parte da matéria-prima do Estado

IMAGENS SM
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Confirmado no último dia 29, o evento 
UP Digital 2020 - Unindo Perspectivas 
acontecerá de 16 a 20 de novembro, em 
formato online e totalmente gratuito. 
O tema deste ano será soft skills (habi-
lidades comportamentais) e pretende 
inspirar, capacitar e conectar empre-
endedores que buscam por melhores 
formas de se interligar com as pro-
postas para o presente e o futuro dos 
negócios.

Serão quatro dias de atividades di-
gitais que contarão com palestras, 
workshops e interação com o público, 
abordando assuntos como inteligên-
cia emocional, resiliência, comunica-
ção interpessoal, organização, criati-
vidade, adaptabilidade, trabalho em 
equipe, empatia, entre outros. Estão 
convidados a participar estudantes, 
professores, empreendedores e pro-
prietários de pequenos negócios, que 
desejem se conectar melhor a um ce-
nário digital acelerado pela pandemia.

— A decisão pelo formato online emer-

ge da necessidade de distanciamento 
social que vivemos devido à pandemia 
da Covid-19, mas, com certeza, esse 
formato veio para ficar, mesmo que 
híbrido para as próximas edições — 
conta Aléssio Almada, membro da co-
missão organizadora do evento.

Segundo Almada, a oportunidade da 
realização do evento online fez com 
que a programação pudesse contar 

com mais possibilidades de partici-
pantes. A estimativa do público para 
este ano é de 3 mil pessoas.

Na programação, já estão confirma-
dos nomes como Maurício Benvenutti, 
empreendedor e sócio da Startse; Sa-
brina Thomazi, jornalista e idealiza-
dora do podcast Âncora de Carreira; e 
Lisiane Lemos, Gerente de Novos Ne-
gócios do Google.

DESENVOLVIMENTO

UP DIGITAL 2020 É CONFIRMADO  
PARA NOVEMBRO EM FORMATO 100% REMOTO
Evento gratuito pretende refletir sobre habilidades comportamentais

As inscrições para o Up Digital 2020 já estão abertas

RELATIVA / DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO
Confira a programação para as 
palestras, sempre das 19h às 
20h, e os workshops, das 14h às 
16h, já confirmados nesta edição:

SEGUNDA | 16/11
19h às 20h30 - Maurício 
Benvenutti (StartSE)

TERÇA | 17/11
19h às 20h30 - Eduardo Cheffe 
(SQED)

QUARTA | 18/11
14h às 16h - Eduardo Zanini 
(CLASHDI)
19h às 20h30 - Painel Mercopar 
| Inovar para empreender: Como 
criar a indústria do futuro com 
tecnologia e criatividade

QUINTA | 19/11
14h às 16h - Sabrina Thomazi 
(Jornalista, idealizadora do 
podcast “Âncora de Carreira”)
19h às 20h30 - Enor Tonolli (UCS)

SEXTA | 20/11
14h às 16h - Gustavo Borba e 
Melissa Lesnovski (Unisinos)
19h às 20h30 - Lisiane Lemos 
(Google)

O UP Digital 2020 é uma realiza-
ção da Universidade Federal do 
Rio Grande (FURG), Câmara de Co-
mércio da Cidade do Rio Grande, 
Sebrae RS e Educação Empreen-
dedora. Para conferir mais sobre a 
programação e inscrições, acesse 
o site www.eventoup.com.br.

PROFISSIONAL DO FUTURO
De acordo com os organizadores, a importância do tema das 
soft skills, ou seja, habilidades ‘não-técnicas’ de um indivíduo, 
está em adaptar a forma como aquela pessoa desenvolve sua 
capacidade profissional, auxiliando no relacionamento no local 
de trabalho, na motivação por aprender, além da forma como 
lida com situações de pressão, erros e desafios. Entre essas 

habilidades, estão: colaboração, empatia, comunicação, lide-
rança, inteligência emocional, flexibilidade, entre outras.

— Dar atenção às soft skills é compreender os seres huma-
nos como o pilar para a geração de processos mais produ-
tivos, mais criativos e mais inovadores — conclui Almada.
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SUL EXPORT DE 2021 ACONTECERÁ NO RIO GRANDE DO SUL
Palestras e eventos foram transmitidos sem custo pela internet este ano

EVENTOS

O Sul Export, fórum regional realizado pelo Bra-
sil Export, aconteceu nos dias 5 e 6 de outubro 
deste ano. As atividades foram desenvolvidas 
em Curitiba, capital do Paraná. O evento tem o 
objetivo de discutir a logística e a infraestrutura 
portuária no Brasil, focado em temas regionais.

Um dos painéis temáticos tratou sobre Os desa-
fios para a desestatização nos portos da região 
Sul, do qual participou o superintendente do Por-
to do Rio Grande, Fernando Estima. Estima ava-
liou o evento de forma positiva e elogiou a mobi-
lização das principais autoridades no setor. Ele 
também comentou sobre o tema da discussão.

— No nosso caso, deixei claro que o Estado já 
fez uma desestatização, quando nós temos 17 
terminais privados, cinco são concessões e nós 
fazemos a gestão dos três terminais públicos, 
que são Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre — 
declarou o superintendente.

As palestras e os debates foram online e com 
inscrições gratuitas. Parte das lideranças polí-
ticas, empresariais e autoridades participaram 
de forma presencial, enquanto outra parte par-
ticipou à distância, para que fossem respeitadas 
as regras de distanciamento social. Estima tam-
bém comentou sobre o desafio de fazer tudo de 
maneira digital e sobre o resultado eficiente do 
trabalho de organização.

Além da privatização, os outros painéis temá-
ticos trataram sobre a reindustrialização e a 
agroindustrialização da economia e dos portos 
do Sul, a importância da multimodalidade para 
o desenvolvimento dos portos do Sul e a draga-
gem permanente visando ganhos operacionais 
dos portos.

EVENTO DE 2021 ESTÁ CONFIRMADO

FÓRUM NACIONAL

O evento em Curitiba foi encerrado com a leitura de 
uma carta. No documento, o Conselho do Sul Export 
comprometeu-se a cobrar do Governo Federal a ela-
boração, o desenvolvimento e o cumprimento de polí-
ticas públicas de Estado e não de governo, no sentido 

de aperfeiçoar a logística com sustentabilidade.

E após os dois dias de discussão sobre desafios do trans-
porte marítimo e o impacto no Brasil, foi anunciado que 
o próximo Sul Export acontecerá no Rio Grande do Sul.

O Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária 
Brasil Export será realizado nos dias 23 e 24 de novem-
bro, em Brasília. O evento acontece após as discussões 
no Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.

A ideia é, assim como nas edições regionais, reunir 
lideranças e autoridades no setor logístico e de infra-
estrutura do setor. Os debates tratarão sobre desafios, 
como a economia do Brasil após a pandemia.

Nos dias 5 e 6 de outubro, atividades foram veiculadas pela internet e sem custo em Curitiba/PR

Superintendente do Porto do Rio Grande falou  
sobre desestatização nos portos da região

JACKSON MENDES/FÓRUM BRASIL EXPORT/DIVULGAÇÃO
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Completando 30 anos de história neste mês, 
a empresa pelotense Safras & Cifras traba-
lha tradicionalmente trazendo soluções em 
Planejamento Sucessório, Governança, Pla-
nejamento Tributário e Gestão Econômica e 
Financeira para as famílias do agronegócio 
brasileiro. Porém, com a chegada da pan-
demia e a necessidade do distanciamento 
controlado, a empresa precisou adaptar seus 
atendimentos aos mais de 17 estados brasi-
leiros aos quais fornece consulta.

De acordo com o sócio fundador Cilotér Bor-
ges Iribarrem, os desdobramentos gerados 
pela pandemia para manter os negócios ati-
vos, mesmo em um distanciamento seguro, 
foram gerenciados como qualquer outra de-
manda de inovação gerada pelos novos tem-
pos. Com mais de 3.500 clientes espalhados 
por estados como Rio Grande do Sul, Goiás, 
Paraná, Mato Grosso e Distrito Federal, a im-
possibilidade de viajar forçou os negócios a 
aderirem ao atendimento online.

— Estamos desde março com a impossi-
bilidade de viajar, porém não paramos de 

trabalhar. É um mundo de mudanças e 
adaptações que a pandemia acelerou, com 
isso é preciso ser criativo e se reinventar. 
O brasileiro tem uma capacidade muito 
grande de se adaptar — comenta Iribarrem.

Além da adesão ao teleatendimento, a em-
presa flexibilizou o trabalho remoto como 
medida de segurança para aumentar o dis-
tanciamento de funcionários, que antes 
prestavam seus serviços nas cinco filiais 
do país. A equipe que, atualmente, conta 
com 150 profissionais multidisciplinares 
especializados no agronegócio, inclui agrô-
nomos, advogados, contadores, psicólogos, 
administradores e economistas no atendi-
mento remoto a micro, médios e grandes 
negócios.

— Nós acreditamos que isso vai passar. 
Como já possuíamos uma gestão controla-
da, tínhamos fundos de reserva e isso está 
nos permitindo atravessar essa fase — con-
ta o empresário, ressaltando a importância 
de um planejamento de gestão econômica e 
financeira do negócio.

ZONA SUL DE NEGÓCIOS

SAFRAS E CIFRAS ADAPTA SEU ATENDIMENTO PARA O ONLINE
Com a pandemia, a empresa se reinventa com o trabalho remoto e os atendimentos a distância

 JULIAN OGEDA

Zona Sul de Negócios é um quadro da Rádio Gaúcha Zona Sul, 
apresentado por Frederico Feijó, às sextas-feiras, dentro do 
programa Chamada Geral 1ª edição. Ouça pelo FM 102,1, no site 
gauchazh.com ou pelos aplicativos móveis.

MERCADO DE GRÃOS 
Ainda segundo o empresário, a grande estiagem que atingiu o cul-
tivo de soja no Estado e reduziu em 45,8% a produção no ciclo 
19/20 (dados da Emater), teve sua compensação nos bons resul-
tados do plantios de arroz. Com forte integração entre soja, arroz, 
e até pecuária, a perda de produtores pode ser amortecida pelo 
aumento no lucro com o preço do grão.

FINI ABRE PRIMEIRA FRANQUIA NO ESTADO
Com abertura de sua primeira franquia de balas, do-
ces e guloseimas no Rio Grande do Sul, a marca Fini 
garante presença desde outubro no Shopping Pelotas. 
O proprietário e idealizador da franquia, Felipe Kloss, 
conta que sua estreia no município foi adiada em sete 
meses devido à chegada da pandemia.

— Com o planejamento anterior, estávamos realizan-
do o treinamento na matriz brasileira, em São Paulo, 

quando nos deparamos com o início da pandemia no 
país — relembra Kloss.

Segundo o empresário, entre as perdas do período, 
houve mercadorias devolvidas, investimentos con-
gelados e uma maior logística no replanejamento de 
abertura. No entanto, em funcionamento desde 1º de 
outubro, a franquia comercializa os doces espanhóis 
com sucesso e bom fluxo de venda.

O Diferencial
No quiosque é possível encontrar tanto produtos pro-
duzidos no Brasil como opções trazidas direto da Es-
panha. Entre os ítens comercializados estão os chicle-
tes, balas e marshmallows, além de bichos de pelúcia 
e kits de presente. Segundo o empresário, as gulo-
seimas caracterizam uma experiência agradável e um 
momento de autocuidado, também necessário nessa 
pandemia.



15   INFORME COMERCIAL  -  07 DE NOVEMBRO DE 2020

DECOM/PREFEITURA DE JAGUARÃO

JAGUARÃO COMEMORA  
ANIVERSÁRIO EM FORMATO ONLINE

AGENDA

Em conformidade às regras de distanciamento controlado, 
festividade será moldada para o formato digital

Conhecido nacionalmente por seus sítios ar-
quitetônicos, Jaguarão adapta às comemora-
ções neste ano. O município que completa seus 
165 anos e sempre fez questão de comemorar 
suas conquistas com grandes shows no Largo 
das Bandeiras, contará com uma programa-
ção virtual de similar divertimento.

De acordo com a Secretária de Cultura e Turis-
mo, Evanice Marques da Rocha, a cidade sem-
pre prezou muito pela comemoração junto aos 
irmãos uruguaios, em uma total confraterni-
zação. No entanto, ressalta que a melhor ma-
neira de proteger o legado e o futuro de Jagua-
rão é começar pela preservação da saúde em 

tempos tão frágeis.

— Nosso município tem uma cultura muito 
grande, uma história rica em detalhes de luta 
e glórias. Devido a pandemia, este ano não 
poderemos comemorar como à anos fazemos, 
mantendo os protocolos necessários para pro-
teger nossa comunidade — conta, Evanice.

Nas redes, a organização do evento começa 
pelo projeto de Feira do Livro Virtual. Com for-
mato similar a outras feiras virtuais realiza-
das por diversos municípios durante o período 
de distanciamento, o evento deve contar ainda 
com lives de programação musical e cultural.

Cenários turísticos dão lugar à programação virtual

Inaugurado em 29 de setembro, o Espaço Acervo bus-
ca colocar em prática a união de diferentes empresas 
e setores em um só ambiente, oferecendo múltiplas 
atividades e propostas de produtos. Localizado em 
Rio Grande, o empreendimento ainda oferece salas 
de reunião, ambiente coworking e workshops para os 
negócios.

Segundo Cristiano Gonçalves, proprietário do Espaço 
Acervo, o projeto nasceu de um local de decoração e 
cafés inaugurado por ele e a esposa em novembro de 
2019. No entanto, após a chegada da pandemia e a re-
estruturação dos planos para este ano, o casal decidiu 
ampliar o leque de negócios e dar oportunidade para 
que mais empreendedores florescessem no ambiente.

— Atualmente contamos com mais de 21 empresas 
físicas dividindo o mesmo teto e com diferentes pro-
postas. Então no espaço é possível achar uma loja de 
roupa, cafeteria, produtos de decoração, casa de car-
nes, hortifrutigranjeiros, empresas de pães, granola, 
pizza e até uma saladeria — ressalta Gonçalves.

Dispondo de três tipos de cenários, os empreendedo-
res interessados em estabelecer negócios no local tem 
a opção de: um pacote que inclua o posicionamento 
da marca, onde o parceiro posiciona seu nome e pro-
duto dentro do espaço; um contrato como prestadora 
de serviços, no qual o parceiro posiciona produto com 
estandes; ou um posicionamento de marcas já con-
solidadas, de empresas maiores, que acreditaram no 
projeto e se estabelecem dentro do espaço.

Além de lojas, ou estandes, para expor e ilhas de tra-
balho coletivo, o ambiente ainda conta com palestras, 
workshops e cursos que visam atingir o público que está 
começando o seu negócio ou necessita se reinventar. 

ESPAÇO ACERVO 
INAUGURA EM RIO GRANDE
Ambiente reúne empresas locais 
em proposta de coworking




