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Comida e 0
Indu de alimentos se destaca como um dos segmentos
no Pa maior potencial para crescimento a partir da estrategia
de agregar valor, conforme constatado na Feira Anuga, na Alemanha •...~
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Infraestrutura deftcitaria e problema
entre os parses da America do Sui

A necessidade urgente de unir forc;as dos setores publi-
co e privado para resolver problemas comuns que prejudi-
cam a competitividade dos 12 pafses da America do Sui, es-
pecialmente as questoes de infraestrutura. Essa foi uma das
conclusoes do 9Q Congresso Internacional das Rotas de Inte-
grac;:aoda America do Sui (Cirias), na FIERGS, no mes passa-
do. A iniciativa, que reuniu empresarios e Ifderes polfticos, e

do Comite das Rotas de Integra~ao da America do Sui (Crias).
o presidente da Federac;:aodas Industrias do Rio Grande

do Sui, Heitor Jose Muller, destacou que 0 PIB das nac;oes
sul- americanas poderia ser bem maior se nao existissem as
amarras da falta de infraestrutura. "Um dos problemas e 0
custo da logistica. Em alguns casos, chega a ser 0 triplo da
China, por exemplo", informou Muller, ao apontar 0 caso bra-
sileiro, no qual "esse custo chega a representar 18% do PIB,
como acontece no Rio Grande do Sui". Um dado apresenta-
do pelo presidente do Crias, Joal Teitelbaum, mostra que a
America do Sui precisaria destinar 5,4% do PIB da regiao para
a logfstica, no entanto, os investimentos nao chegam a 2,5%.

Heitor Jose Muller reforc;:oua importancia
do dialogo e do entendimento entre
as nac;:oessul-americanas

A participa~ao gaucha em projetos da Marinha
Para patrulhar melhor os 36 milhoes de quil6metros quadrados do

territ6rio maritimo brasileiro, a Marinha incluiu em seus pianos estrategicos a
construc;ao de cinco submarinos, entre eles 0 primeiro nacional com propulsao
nuclear. Com 0 objetivo de atualizar as empresas gauchas e credenciar
novas a potenciais fornecedoras nestes projetos, foi realiiado no audit6rio
do Tribunal de Contas do Estado, em Porto Alegre, 0 Seminario de Ciencia
& Tecnologia - 0 Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub).
As Forc;:asArmadas dispoem de uma carteira que totaliza R$ 78 bilhoes em
investimentos no Pafs. Deste valor, estao disponfveis, ate 2025, R$ 26,4
bilh6es apenas para 0 Prosub. Segundo 0 contra-almirante Sidney dos Santos
Neves, em sua apresentac;:ao no seminario, as perspectivas para a industria
nacional se encontram, entre outros itens, no fornecimento de pec;:ase na
manutenc;ao destes equipamentos, que possuem vida util de 35 anos.

o coordenador do Comite da Industria de Defesa e Seguranc;a (Comdefesa)
da FIERGS,Jorge Py Velloso, afirma que, entre as diversas atribuic;:oes do
Comdefesa esta a de detalhar a cadeia de fornecedores locais, visando a
identificac;:ao de oportunidades, e promover 0 alinhamento com as esferas dos
governos federal, estadual e municipais. A FIERGS,segundo Velloso, se prop6e a
auxiliar as empresas gauchas que buscam neg6cios junto as Forc;asArmadas.
o vice-governador Beto Grill observou que 0 Estado esta "inserido de maneira

proativa" para nao desperdic;:ar as oportunidades que surgem com a industria naval.
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OneSubsea busca
fornecedores
o Encontro de Neg6cios

OneSubsea, realizado em outu-
bro, na sede do Sindimetal, em
Sao Leopoldo, reuniu industrias
gauchas interessadas em fornecer
para uma das principais empresas
internacionais na area de equipa-
mentos Subsea de alta complexi-
dade e conteudo tecnol6gico. A
OneSubsea Cameron e fabricante
de conjuntos, equipamentos e
componentes na area de extrac;:ao
e processamento de petr61eo e
gas e busca fornecedores de cal-
deiraria, usinagem, sold a, porcas,
parafusos, vedac;:oes e compo-
nentes eletricos, entre outros.
Alem das rodadas de neg6cios, os
participantes contaram com a pa-
lestra "Cenario atual da industria
do petr6leo. 0 que muda com 0

pre-sal?".


