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1 - INTRODUÇÃO
A proposta de criação da Comissão de Representação Externa para

Acompanhar a Implantação do Pólo Naval na Região Sul e o Plano Federal que o
Originou objetivou oferecer condições para que a Assembléia Legislativa tivesse
uma intervenção efetiva no estabelecimento do Pólo Naval na Zona Sul. A
recuperação do setor em nível nacional, que agonizava desde a década de 70, é
um dos programas estruturantes do Governo Federal para o desenvolvimento e
fortalecimento da indústria brasileira.

O trabalho da Comissão de acompanhamento e participação neste importante
tema para o Rio Grande do Sul e, principalmente, para a Metade Sul, possibilitou
que o Parlamento Gaúcho, através da Comissão, promovesse dezenas de
atividades, como encontros, seminários e atuasse diretamente no
encaminhamento de assuntos visando contribuir para a melhoria das condições
que favorecessem o desenvolvimento regional.

Este relatório presta contas das atividades da Comissão numa ordem
cronológica em que os trabalhos foram desenvolvidos. Em dezembro de 2005, por
exemplo, foi apresentado em conjunto com as instituições de ensino da Zona Sul a
programação de 28 cursos de nível superior, técnico e básico que serão
oferecidos pelo Governo Federal para qualificação de mão-de-obra de 3,9 mil
trabalhadores entre 2006 e 2007, com financiamento do Programa Mobilização da
indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp).

2 – ENCAMINHAMENTOS ANTERIORES À CONSTUTUIÇÃO DA CO MISSÃO
Antes da constituição formal da Comissão, ocorrida em 26 de abril de 2005,

a deputada Miriam Marroni participou de diversas atividades e encaminhamentos.
No dia 18 de janeiro de 2005, em Rio Grande, ocorreu evento de divulgação do
Programa de Modernização e Expansão da Frota da Transpetro, empresa
subsidiária da Petrobras, com a participação do presidente da Transpetro, Sérgio
Machado.

No dia 24 de fevereiro de 2005, em Brasília, a parlamentar tratou da
instalação do Programa Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás
Natural (Prominp), em audiência com a ministra de Minas e Energia, Dilma
Roussef, e com a secretária de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis
do Ministério das Minas e Energias, Maria da Graça Silva Foster.

No dia 04 de março de 2005 representantes de instituições de ensino da
Zona Sul e diretores da Transpetro/Petrobras realizaram, em Rio Grande, visita ao
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navio petroleiro da empresa estatal com o objetivo de analisar a necessidade de
capacitação de pessoal para atuação na construção de navios de grande porte.
Durante a visita foi dado início a avaliação da demanda necessária para
formatação do Programa Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás
Natural (Prominp), projeto de qualificação da mão-de-obra do Governo Federal
que estará sendo implementado na Zona Sul do Estado pelo Governo Federal. O
grupo foi recebido pelo coordenador de operações da Transpetro em Rio Grande,
Marcelo Martinelli e pelo comandante do navio, Wilson Luiz Oliveira.

 Participaram da visita o reitor da Fundação Universidade do Rio Grande
(Furg), João Carlos Brahm Cousin; o diretor de Relações Empresariais e
Comunitárias do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas (Cefet/RS),
Renato Meireles; o diretor de Relações Empresariais e Comunitárias do Centro
Federal de Educação Tecnológica de Pelotas (Cefet/RS), Renato Meireles; o
representante da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Francisco Luzardi; o
presidente do Sindicato Portuário de Rio Grande e Pelotas, Clenio Fagundes
Nunes; o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Pelotas, Elmar Dias Vieira; o
diretor da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos do Estado, Ênio Santos e o
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Rio Grande, Darci Anchieta.

No dia 14 de março de 2005, na sede do Centro de Integração do Mercosul
em Pelotas, ocorreu reunião com reitores e representantes de instituições de
ensino de Pelotas e Rio Grande a fim de estabelecer os próximos passos para
criação de cursos de qualificação de mão-de-obra para o novo pólo metal-
mecânico, que se instala na região.

Participaram do encontro os reitores da Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), Antônio César Borges, da Universidade Católica de Pelotas (UCPel),
Alencar Melo Proença, o diretor geral das Faculdades Atlântico Sul, Carlos
Válério, o representante da Fundação Universidade do Rio Grande (FURG),
Marcelo Domingues, o diretor do Colégio Técnico Industrial de Rio Grande (CTI),
Osvaldo Casaris Pinto e o diretor de Relações Empresariais e Comunitárias do
Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas (Cefet/RS), Renato Meireles.
O coordenador de operações da Transpetro/Petrobras, Marcelo Martinelli,
explanou sobre a necessidade de capacitação de pessoal para atuação na
construção de navios de grande porte.

No dia 17 de março de 2005, na Assembléia Legislativa, em Porto Alegre,
ocorreu reunião com o gerente do Programa Mobilização da Indústria Nacional de
Petróleo e Gás Natural (Prominp), do Ministério de Minas e Energia, José Renato
Ferreira de Almeida. Na reunião foi tratado da implantação do pólo de indústria
naval na Zona Sul, foi comunicada oficialmente da pré-qualificação dos estaleiros
da região na primeira fase da licitação para a construção de navios petroleiros.
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Segundo estimativa do Ministério de Minas e Energia, a necessidade de
recursos humanos para atender a demanda de encomendas de navios da
Petrobras até 2010 é de 60 mil postos de trabalho no país com um investimento
de 53,6 bilhões de dólares. José Renato Almeida destacou que 92% dos
profissionais requisitados para o pólo naval serão de nível técnico e 8% de nível
superior distribuídos em 145 áreas.

No dia 14 de abril, no Rio de Janeiro, tratou-se mais uma vez da instalação
do pólo de indústria naval da Zona Sul do Rio Grande do Sul, através do projeto
do Governo Federal para a recuperação do setor através da compra de navios
petroleiros no mercado nacional.

Pela manhã, a parlamentar reuniu-se com o presidente do grupo Aker
Promar, Paulo Haddad, e com o engenheiro naval responsável pelo Estaleiro Rio
Grande, Roberto Dieckmann. As duas empresas foram selecionadas na fase de
pré-qualificação da Petrobras para a construção dos navios petroleiros e
providenciam a instalação em Rio Grande.

À tarde, a deputada reuniu-se com o gerente do Programa Mobilização da
Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), do Ministério de Minas e
Energia, José Renato Ferreira de Almeida, com o diretor de Transporte Marítimo
da Transpetro, Agenor Cesar Junqueira Leite, e o presidente da Petrobras
Transporte Sérgio Machado.

Entre os temas tratados nos encontros estiveram a quantificação  e
especificação de mão-de-obra necessária para a construção dos navios
petroleiros na Zona Sul, equipamentos, material e serviços que sirvam de suporte
para o desenvolvimento dos projetos.

3 - ALCANCE DOS OBJETIVOS
O trabalho desenvolvido permitiu que o Parlamento, de maneira

institucional, estivesse representado nas principais atividades que se referiam a
este importante programa federal em sua fase inicial de implantação. O início da
montagem da Plataforma P-53, que se dará a partir de 2006; as licitações em
curso para a construção de navios petroleiros e as novas concorrências para
plataformas de petróleo são elementos que incentivam a divulgar as
potencialidades regionais e realizar ações no sentido de que Rio Grande do Sul
transforme-se numa referência na construção naval para o Brasil. Durante o ano
de 2005, a Comissão realizou diversas ações no sentido de contribuir para que a
região torne-se atrativa aos empreendimentos.
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4 - PRINCIPAIS ATIVIDADES
Entre as atividades realizadas, destaca-se o Fórum Regional da Indústria

Naval, quando o Governo Federal detalhou o Programa Mobilização da Indústria
Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp). Foi viabilizado o processo de
cedência de área para a instalação de estaleiros; encaminhado junto ao Ministério
dos Transportes solicitação para que se abrevie a duplicação das rodovias BR 392
e a reativação de o reinício da operação no aeroporto de Rio Grande.

No que se refere à qualificação profissional, foi finalizada a primeira fase do
projeto de formação de mão-de-obra que oferecerá oito cursos de nível básico, 18
de nível técnico, e dois de nível superior para a formação de 3.948 profissionais.
Os cursos serão ministrados pela Fundação Universidade do Rio Grande (Furg) e
pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas (Cefet/RS).

A Comissão atuou na mobilização dos setores político, empresarial, público
e social para que a Região Sul venha a contribuir neste importante projeto
nacional com a suas características naturais e a qualificação de sua gente. A
Assembléia Legislativa esteve presente neste importante momento, interessada e
participativa, oferecendo sua contribuição.

5 - RELATÓRIO CRONOLÓGICO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES  (de abril de
2005 a janeiro de 2006)

5.1- Aprovada Comissão para acompanhar a implantaçã o do Pólo Naval
26 de abril de 2005 - A Assembléia Legislativa aprovou a criação de uma

Comissão de Representação Externa para acompanhar a implantação do Pólo
Naval, em Rio Grande, na Região Sul do Estado. A proposta da deputada Miriam
Marroni (PT) visou aproximar o Parlamento Estadual de instituições de ensino,
empresariais e de trabalhadores da região para qualificar a mão-de-obra local e
responder à demanda decorrente deste empreendimento federal. Foram indicados
para compor a Comissão os deputados Jussara Cony, do PC do B; Manoel Maria,
do PTB; Paulo Azeredo, do PDT, e Nelson Härter, do PMDB.

5.2 - Fórum Regional da Indústria Naval aconteceu d ias 16 e 17 de maio, em
Pelotas e Rio Grande

02 de maio de 2005 – A Comissão de Representação Externa para
Acompanhar a Implantação do Pólo Naval na Região Sul confirmou que o Fórum
Regional da Indústria Naval – Perspectivas para o Sul da Metade Sul aconteceria
em 16 de maio, à tarde, no auditório Jandir Zanotelli, da Universidade Católica de
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Pelotas (UCPEL), em Pelotas, e no dia 17 de maio, pela manhã, em Rio Grande,
no auditório da Fundação Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

O Fórum contou com a participação da Petrobras e Transpetro que
apresentaram pela primeira vez à Zona Sul, o Programa Mobilização da Indústria
Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp). A pluralidade de participação de
toda a sociedade foi fundamental para que as informações técnicas e operacionais
do projeto fossem democratizadas.

5.3 - Audiência na Câmara de Rio Grande
05 de maio de 2005 – Foi realizada audiência pública na Câmara de

Vereadores de Rio Grande para debater a instalação dos estaleiros no município.

5.4 - Fórum da Indústria Naval abre inscrições
11 de maio de 2005 – Foi divulgada a programação para o Fórum Regional

da Indústria Naval – Perspectivas para o Sul da Metade Sul, que contou com a
apresentação de cinco temas norteadores: qualificação de trabalhadores para a
indústria naval, construção da plataforma P-53, programa de construção naval da
Petrobras, perspectivas da construção naval para a Zona Sul e infra-estrutura
regional para o fornecimento de bens e serviços.

Entre os palestrantes do evento esteve o diretor da Petrobras Transporte
(Transpetro), Agenor Junqueira Leite, que falou sobre o Programa de Construção
Naval da Transpetro, responsável pela encomenda imediata de 42 navios
petroleiros de fabricação nacional, com investimento de R$ 53,6 bilhões de
dólares do Governo Federal. O programa de Construção da Plataforma P-53, já
em desenvolvimento no Porto de Rio Grande, foi apresentado pelo Gerente de
Implementação de Empreendimentos para Martim Leste, Rômulo de Miranda
Coelho.

Outro importante programa apresentado no Fórum foi o de Mobilização da
Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp) por seu coordenador
executivo, José Renato Ferreira de Almeida. Através do Prominp, o Governo
Federal irá investir R$ 161 milhões para a qualificação de 58 mil trabalhadores em
todo o Brasil.

5.5 - Indústria naval mudará perfil econômico da Me tade Sul
16 de maio de 2005 - A Metade Sul do Estado tem a chance de superar sua

condição de região economicamente deprimida. A declaração da deputada Miriam
Marroni foi registrada na abertura do Fórum Regional da Indústria Naval, em
Pelotas. O evento, promovido em parceria com o Ministério das Minas e Energia,
atraiu cerca de 200 pessoas ao auditório Jandir Zanotelli, da Universidade Católica
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de Pelotas (UCPEL). Com palestras de dirigentes da Petrobras e do Programa de
Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), a
atividade foi dirigida a empresários, professores, estudantes, representantes de
órgãos públicos, entidades empresariais e sindicatos de trabalhadores. O objetivo
foi informar a comunidade da região sobre as perspectivas da Metade Sul com
este empreendimento, que tem a expectativa de gerar 20 mil empregos, sendo
quatro mil postos diretos.

A coordenadora da Comissão ressaltou que os trabalhadores da Metade
Sul, especialmente os de Pelotas e de Rio Grande, têm escolaridade e cultura,
portanto, capacidade para se qualificar e responder a este novo perfil de
desenvolvimento, o qual poderá mudar a face econômica da localidade. O
Governo Federal, através do Prominp, irá investir R$ 160 milhões na capacitação
profissional de técnicos de níveis superior e médio. Estes profissionais serão
formados para atividades econômicas ligadas à indústria naval, que podem ser
dimensionadas pela carteira de investimentos da Petrobras.

Até 2010 a empresa de Petróleo investirá 160 bilhões dólares. O montante
será aplicado na construção de plataformas e de navios. De acordo com o
cronograma, até 2007, os programas vão necessitar de 57 mil trabalhadores
qualificados, sendo que 50% serão selecionados por concurso público e receberão
bolsa integral para se profissionalizar, e os outros 50% serão indicados pelas
empresas do setor, que pagarão 50% dos custos. Atualmente, a oferta de mão-de-
obra nesta indústria é de 16 mil trabalhadores.

A Transpetro atende 20% da necessidade de transporte da Petrobrás. A
proposta é ampliar a navegação de cabotagem para 100% e a navegação de
longo curso para 50%. Além disso, até 2015 a perspectiva é baixar a idade média
dos navios de 15 para 10 anos.

5.6 - Fórum lota auditório da Furg

17 de maio de 2005 - O gerente de implantação do estaleiro Rio Grande,
Roberto Dieckman apresentou, em Pelotas e Rio Grande, a planta do
empreendimento e ressaltou que a região tem estrutura para construções deste
porte. ”Pelotas e Rio Grande são cidades universitárias, próximas da serra - que já
tem histórico na área -, e possui cidadãos com vontade de trabalhar, isso é o mais
importante”, afirmou.

O programa de construção da Plataforma P-53, já em desenvolvimento em
Rio Grande, foi apresentado pelo o gerente de Implementação de
Empreendimentos para Martim Leste, Rômulo de Miranda Coelho. De acordo com
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ele, a construção passará por três fases. Na primeira, que terá duração de seis
meses, será terá ênfase na indústria civil. A segunda, com duração de 14 meses,
será direcionada às especialidades de construção de modelos e por fim, a terceira
irá agregar a interligação dos sistemas, momento em que as universidades
atuarão. Esta fase terá dez meses de duração. “A região tem capacidade de
preparar profissionais e colocá-los no mercado. Compartilho o desafio que agora
passa a ser nosso”, ressaltou Coelho.

Os fóruns regionais são espaços de discussão a partir da identificação da
demanda nacional da indústria de petróleo e gás natural. Os encontros
possibilitam o desenvolvimento e capacitação dos fornecedores locais de bens e
serviços. A pluralidade de participação da sociedade é fundamental para o
sucesso do empreendimento.

5.7 - Liberação de terreno para estaleiro
31 de maio de 2005 – Foi solicitada reunião com a secretária de Patrimônio

da União (SPU), Alexandra Reschke, para tratar de pendência na liberação de
terreno para instalação do Estaleiro Aker Promar. Na ocasião, o Governo Federal
confirmou a cedência pela União de área localizada na Zona Portuária de Rio
Grande. Participaram do encontro os vereadores Cláudio da Costa (PT) e Sandro
de Oliveira (PMDB).

Em julho do ano passado, o Governo do Estado aprovou na Assembléia
Legislativa a Lei 12.119, autorizando a permuta e a doação de áreas visando
viabilizar a instalação do empreendimento. Contudo, o projeto continha uma
irregularidade ao estipular o repasse de área da União, que junto à área da
Superintendência do Porto de Rio Grande (Suprg), totaliza 102 mil metros
quadrados. Para que o projeto não sofresse prejuízo, a coordenadora da
Comissão para Implantação do Pólo Naval na Região Sul, Miriam Marroni, propôs
ao Governo Estado que encaminhasse emenda ao Projeto de Lei 95/2005.

Dada a incorreção no projeto elaborado pelo Estado, o Estaleiro Aker-
Promar poderia enfrentar dificuldade já na fase de licitação em curso para a
construção de navios petroleiros, encomendados pelo Governo Federal.

Na reunião realizada em Brasília, a Comissão solicitou à secretária de
Patrimônio da União (SPU), Alexandra Reschke, prioridade para a cessão da área
para a Autoridade Portuária. Segundo a secretária, conforme orientação do
Governo Federal, os imóveis da União localizados em área estratégica, como os
do Porto de Rio Grande, devem ser usados para o desenvolvimento econômico e
social das regiões.
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5.8 - Governo Federal libera 144 milhões de dólares  para vinda de estaleiro
para Rio Grande

23 de junho de 2005 - O pedido de financiamento de 144 milhões de
dólares do Estaleiro Aker Promar, aprovado pelo Fundo da Marinha Mercante, do
Ministério dos Transportes, junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) é mais uma etapa importante que está sendo concretizada para
viabilizar a instalação do empreendimento.

5.9 - Proposta de Centro Tecnológico e reunião com empresários da
indústria naval

1o de agosto de 2005 - A coordenadora da Comissão de Representação
Externa para a Instalação do Pólo Naval na Região Sul, Miriam Marroni, foi
palestrante em encontro com os empresários do Centro de Indústria de Pelotas
(Cipel). A coordenadora atendeu a convite da entidade e relatou as ações na
implantação do pólo de indústria naval na Zona Sul. Foi discutida com os
empresários a criação de um centro tecnológico específico para questão naval,
proposta pelo presidente da entidade, Roberto Penteado. “Com a estrutura, vamos
propiciar a geração de tecnologia e conhecimento permanente para o
fortalecimento e manutenção da indústria na região”, destacou o dirigente.

5.10 - Duplicação da BR 392
24 de agosto de 2005 – Em Brasília ocorreu reunião entre a Comissão e o

diretor de licenciamento ambiental do IBAMA, Luiz Felippe Kunz Júnior para tratar
do licenciamento das obras de duplicação da BR 116.

5.11 - Cefet e Cipel demonstram interesse em projet o inovador
23 de setembro de 2005 – Ocorreu visita ao Centro Tecnológico de

Mecatrônica do Senai, em Caxias do Sul. Os professores do CEFET/RS, Renato
Meireles e Luis Alberto acompanharam a visita que teve como objetivo promover a
troca de informações e conhecer a estrutura para uma possível implantação do
projeto em Pelotas visando atender a capacitação de trabalhadores para o pólo
naval.

5.12 - Ministério publica cessão de terreno
29 de setembro de 2005 – O Ministério do Planejamento publicou a portaria

que complementou o processo de doação de área federal de 275 mil metros
quadrados para a instalação do Estaleiro Aker Promar em Rio Grande. A
transferência da área em questão da União ao Estado foi autorizada pelo decreto
presidencial de 25 de julho de 2005, ficando fora da área do porto organizado.
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5.13 - Reunião trata da organização das áreas portu árias
20 de outubro de 2005 – Atendendo a convite da Comissão, a

Coordenadora Nacional de Legislação Patrimonial da Secretaria de Patrimônio da
União (SPU), Zilda Lúcia de Abreu, participou de reunião da Comissão de
Representação Externa para Instalação do Pólo Naval na Região Sul, em Porto
Alegre.

Para Zilda Abreu, o empreendimento que está começando em Rio Grande
irá se refletir na economia nacional. Ela forneceu ainda informações sobre outros
projetos da SPU que dizem respeito à orla, regularização fundiária em zonas
portuárias e organização do porto. Também participaram da reunião o Gerente
Regional da SPU, Jorge Augusto Peres Moojen, e o engenheiro-chefe Divisão de
Engenharia da Gerência da SPU/RS, Ronaldo Schedler.

5.14 - Secretário executivo do ministério de Minas e Energia reúne-se com
Comissão

24 de outubro de 2005 - A Comissão de Representação Externa para
implantação Pólo Naval na Região Sul tratou do Programa Mobilização da
Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp) na região. O secretário
executivo do Ministério de Minas e Energia, Marcelo Murta e o gerente do
Programa Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp),
José Renato Ferreira de Almeida informaram em reunião de trabalho os detalhes e
ajustes do programa. De acordo com Almeida serão 74 cursos no Rio Grande do
Sul, num primeiro momento, com a qualificação de 5,6 mil profissionais.

Segundo ele, o lançamento do portal do Prominp e a abertura das
inscrições gratuitas e realizadas via internet, aconteceria no 3º Fórum Nacional do
Prominp nos dias 17 e 18 de novembro de 2005, na Bahia. O programa prevê que
50% dos cursos de qualificação implementados serão preenchidos através de
seleção pública nacional e a outra metade por indicação das empresas que atuam
na área. Em todo o Brasil serão necessários mais de 69 mil trabalhadores para
atender a demanda originada pelo setor e o Governo Federal investirá R$ 217
milhões na capacitação.

A reunião que contou com a participação do reitor da Universidade Federal
de Pelotas (UFPEL), César Borges; do pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e
Extensão da Universidade Católica de Pelotas (UCPEL), William Peres, e da
Coordenadora do Núcleo de Cursos de Formação Inicial e Continuada do Centro
Federal de Educação Tecnológica de Pelotas (CEFET/RS), Gisela Loureiro
Duarte.
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5.15 - Cursos da indústria naval são apresentados p ara instituições de
ensino da Metade Sul

11 de novembro de 2005 - Em reunião realizada em Pelotas, na sede do
CEFET/RS, com representantes das instituições de ensino técnico e superior da
Metade Sul, foram apresentados os critérios exigidos pelo Programa Mobilização
da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp) em relação às áreas
que deverão qualificar profissionais para o mercado de trabalho no pólo naval de
Rio Grande.

Até o final de 2007 será necessária a formação de 3,9 mil profissionais, a
maioria de nível técnico e básico. Os profissionais mais requisitados serão
soldador de tubulação (893 vagas), encanador (893 vagas), soldador de estrutura
(921 vagas), caldeireiro (197 vagas) e montador (179 vagas).

Ainda no mês de novembro representantes do Ministério de Minas e
Energia voltaram a se reunir com a Comissão e as instituições de ensino para que
fossem definidos os cursos que estarão contemplados pelo programa. Cada
instituição relacionou as áreas de ensino que poderiam interagir com a
implantação do pólo naval de Rio Grande. No encontro estavam presentes o
diretor do CEFET, Antônio Carlos Brod, o vice-reitor da FURG, Ernesto Pinto,
Willian Peres (UCPel), Cláudio Duarte (UFPEL) e Luís Pierobom (Faculdade
Atlântico Sul).

5.16 - Encontro na Bahia trata do Programa Nacional  de Petróleo e Gás
Natural (Prominp)

14 de novembro de 2005 – A coordenadora da Comissão para a
Implantação do Pólo Naval na Região Sul, deputada Miriam Marroni, liderou
comitiva do Estado no 3o Workshop Nacional do Programa Mobilização da
Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp), que aconteceu de 16 a 18
de novembro de 2005, em Salvador (BA). Entre os objetivos do encontro
estiveram a apresentação dos resultados e balanço das atividades do 2º Ano do
Prominp; Análise crítica do desenvolvimento do Programa; Avaliação estratégica e
atualização das diretrizes do Programa; Estruturação das propostas de projetos
para o próximo ciclo do Programa e o Lançamento do Portal de Qualificação
Profissional. Participaram representantes de órgãos do Governo Federal, BNDES,
FINEP, ANP, empresas e entidades de classe.

5.17 - Instituições de ensino do Rio Grande do Sul reúnem-se no Rio para
tratar de propostas de cursos para a indústria nava l

09 de dezembro de 2005 – A Comissão para a Implantação do Pólo Naval
na Região Sul informou que no dia 14 de novembro seria apresentado no Rio de
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Janeiro, durante reunião do Programa Mobilização da Indústria Nacional de
Petróleo e Gás Natural (Prominp), a minuta de contrato e composição da listagem
de demandas regionais.

Na Zona Sul o trabalho foi realizado pelo Centro Federal de Educação
Tecnológica de Pelotas (CEFET/RS), com a participação das universidades
Federal de Pelotas (UFPEL), Católica de Pelotas (UCPEL), Fundação
Universidade de Rio Grande (FURG), Faculdades Atlântico Sul e Centro Técnico
Industrial de Rio Grande (CTI).

5.18 - Promar confirmou participação em licitação p ara construção de navios
em Rio Grande; Samsung substituiria o norueguês Ake r Yards

12 de dezembro de 2005 – No início de dezembro uma notícia foi divulgada
na imprensa estadual dava conta de que o Estaleiro Aker Promar estava em
negociação com o Governo de Pernambuco. Com a preocupação de checar a
veracidade da informação e identificar a necessidade de possíveis
desdobramentos, a Comissão solicitou reunião com a direção do Sindicato Naval e
do Estaleiro Aker Promar.

A Comissão de Representação Externa para Acompanhar a Implantação do
Pólo Naval na Região Sul recebeu, no Rio de Janeiro, a informação de que o
Grupo Promar mantém a intenção de apresentar proposta na licitação da
Transpetro que foi realizada em 28 de dezembro de 2005 para a construção de
navios petroleiros em Rio Grande. Com a desistência do grupo norueguês Aker
Yards, que integrava o consórcio Aker Promar, deveria ser formada uma nova
parceria com a Samsung.

A Comissão foi recebida pelo diretor da empresa Promar e presidente do
Sindicato Nacional da Indústria Naval (Sinaval), Ariovaldo Rocha, e por
representantes da participação brasileira da Aker. Estiveram ainda no encontro o
prefeito de Rio Grande, Janir Branco (PMDB); o presidente da Câmara do
Comércio e Indústria, Juarez Molinari; o coordenador da Comissão Especial Pró-
Implantação do Estaleiro no Rio Grande, vereador Jair Rizzo (PL); os vereadores
Cláudio da Costa (PT) e Sandro de Oliveira (PMDB) e a Coordenadora do Centro
de Formação de Formadores do CEFET/RS, Gisela Loureiro Duarte.

A Coordenadora da Comissão, Miriam Marroni, criticou a forma como o
grupo Aker Promar vinha divulgando sua intenção de ir para Rio Grande. “Os
representantes do estaleiro sempre informaram de maneira afirmativa que iriam
para Rio Grande e que a única ressalva seria em relação à licitação da
Transpetro”, disse. “Agora estamos vendo que a empresa não estava sendo clara.
Não é correto que pessoas experientes tratem um tema tão importante para a
Zona Sul desta forma”, afirmou.
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O diretor da empresa Promar, Ariovaldo Rocha, foi convidado a fazer
esclarecimentos à comunidade de Rio Grande. No dia 21 de dezembro de 2005
ficou agendado um café da manhã na Câmara de Comércio de Rio Grande,
quando a empresa explicará sobre a participação do grupo no processo de
licitação. Mesmo com a confirmação do Promar na licitação, ficou estabelecido
entre os participantes que deveria haver uma mobilização em torno da construção
das plataformas de petróleo que seriam licitadas em janeiro de 2006 pela
Petrobras. Foram realizadas reuniões com diversas autoridades, entre elas com o
secretário Estadual de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, Luis Roberto
Ponte.

5.19 - Prominp detalha formato dos cursos, vagas e prazos às instituições de
ensino

14 de dezembro de 2005 - Em reunião realizada no Rio de Janeiro, foram
apresentadas as principais regras para adesão das instituições de ensino ao
Programa Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (Prominp),
como formato dos cursos, demanda inicial de vagas por regiões para os próximos
dois anos e prazos para o início das aulas. Participaram do encontro o Centro
Federal de Educação Tecnológica de Pelotas (CEFET), a Fundação Universidade
do Rio Grande (FURG) e o Colégio Técnico Industrial de Rio Grande (CTI). A
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que deverá atuar na
qualificação de mão-de-obra para as obras de ampliação da Refap, também
esteve representada.

Foi informado que a partir de janeiro de 2006 as instituições já poderiam
orçar seus custos com pessoal, instalações, logística e materiais. Dependendo da
capacidade operacional há recursos para que os cursos sejam iniciados ainda no
primeiro semestre de 2006.

A maximização da participação da indústria nacional de bens e serviços na
base competitiva no setor de energia, petroquímica, petróleo, produção de
matérias-primas, fertilizantes, transporte marítimo, indústria naval e biodiesel estão
propiciando o surgimento de um novo mercado nacional.

A decisão do Governo Federal em investir em novos setores do ramo naval,
como as plataformas de exploração em águas profundas, Off Shore e dique seco,
desencadeiam um novo cenário nacional, tão importante quanto ao investimento
na construção de navios, e que necessitará de mão-de-obra qualificada.

5.20 – Presidente do Sinaval é recebido em Rio Gran de
20 de dezembro de 2005 - O presidente do Sindicato da Indústria Naval

(Sinaval), Ariovaldo Rocha, participou de café da manhã nesta terça-feira (20) em
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Rio Grande. Ele destacou que o fato de a Zona Sul ter assegurado a montagem
da plataforma P-53 torna-se um elemento facilitador para a atração de novos
empreendimentos. “O Porto de Rio Grande tem as condições ideais de calado,
infra-estrutura de cais e a região tem capacidade de mobilização e mão-de-obra
qualificada”, disse. “Investir na Zona Sul representa uma boa alternativa para o
sucesso dos empreendimentos”.

Além disso, o presidente do Sinaval, que é diretor do Estaleiro Aker-Promar,
afirmou que o grupo mantém interesse em Rio Grande para a montagem das
plataformas que serão licitadas em janeiro, como a Mexilhão que representará
investimento dez vezes superior à construção de cada navio petroleiro. Rocha
informou que a nova parceria da Aker-Promar para participar da licitação de
navios em Rio Grande, a Sansumg, oferecerá apenas suporte tecnológico,
diferentemente do sócio anterior, o Aker-Yards, que entraria também suporte
financeiro.

5.21 - No Rio, são apresentados os cursos de qualif icação do Governo
Federal para o Pólo Naval; serão 3,9 mil vagas

04 de janeiro de 2006 - Em reunião realizada no Rio de Janeiro, a
coordenadora da Comissão de Representação Externa para a Implantação do
Pólo Naval na Região Sul, deputada Miriam Marroni (PT), apresentou a
programação dos 28 cursos de nível superior, técnico e básico que serão
oferecidos pelo Governo Federal para o Pólo Naval da Região Sul.
Acompanharam a coordenadora, o vice-reitor da Fundação Universidade do Rio
Grande (FURG), Ernesto Luiz Casares Pinto, e o professor Endrigo Lima
representando o Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET).

Integrados ao Programa Mobilização da indústria Nacional de Petróleo e
Gás Natural (Prominp), os cursos irão oferecer 3,9 mil vagas até o ano que vem,
numa primeira etapa, sendo coordenados pela FURG, CEFET/RS e CTI.

6 - RESULTADOS CONCRETOS DA INTERFERÊNCIA DA COMISS ÃO

6.1 – Integração regional num projeto de desenvolvi mento
O trabalho da Comissão sempre primou pela união dos diversos segmentos

interessados na promoção do desenvolvimento regional, possibilitando que
representantes dos setores públicos, privados e da sociedade civil tivessem
acesso a todas as informações decorrentes da implantação do Pólo Naval na
região Sul, mais especificamente em Rio Grande.
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Logo no início do trabalho da Comissão, a realização do Fórum Regional da
Indústria Naval, que aconteceu em Pelotas e Rio Grande, nos dias 16 e 17 de
maio de 2005, mobilizou mais de 600 participantes que representaram prefeituras,
empresas, instituições de ensino e segmentos da sociedade civil organizada como
sindicatos e associações.

Mais recentemente, a mobilização de instituições de ensino da região como
o Centro Federal de Educação tecnológica (CEFET/RS), da Fundação
Universidade Federal de Rio Grande (FURG), do Colégio Técnico Industrial (CTI)
e outras instituições de ensino, possibilitou a elaboração de projeto de formação
profissional que beneficiará mais de 3,9 trabalhadores que receberão qualificação
profissional em 28 cursos direcionados ao atendimento a ser criado com a
indústria naval.

Neste processo, a Assembléia Legislativa deixou sua marca pelo interesse
demonstrado em torno do tema e pelos diversos encaminhamentos realizados no
decorrer dos dez meses de funcionamento desta Comissão.

6.2 – Cedência de terreno para estaleiro
Depois de uma intensa negociação liderada pela Comissão, que durou mais

de cinco meses, foi confirmado o processo de liberação de terreno que serviria às
instalações do Estaleiro Aker Promar, localizado na Zona Portuária de Rio Grande.
Em julho de 2005, o Governo do Estado aprovou na Assembléia Legislativa a Lei
12.119, autorizando a permuta e a doação de áreas visando viabilizar a instalação
do empreendimento. Contudo, o projeto continha uma irregularidade ao estipular o
repasse de área da União, que junto à área da Superintendência do Porto de Rio
Grande (Suprg), totaliza 102 mil metros quadrados.

De modo que o projeto não sofresse prejuízo, a coordenadora da Comissão
para Implantação do Pólo Naval na Região Sul, Miriam Marroni, propôs ao
Governo Estado que encaminhasse emenda ao Projeto de Lei 95/2005. O projeto
foi aprovado pela Assembléia Legislativa em 31 de maio de 2005 e sancionado
pelo Governo do Estado em 07 de junho de 2005.

6.3 – Viabilização de cursos de qualificação para 3 ,9 mil trabalhadores

CATEGORIA PROFISSIONAL EXECUÇÃO Nível Vagas
CM- Engenheiro de Campo – Construção e Montagem FURG Superior 5
CM- Gerente de Planejamento FURG Superior 5
CM- Eletricista Montador CTI Técnico 72
CM- Encarregado de Elétrica CTI Técnico 21
CM- Encarregado de Estrutura CEFET-RS Técnico 30
CM- Encarregado de Instrumentação CTI Técnico 11
CM- Encarregado de Montagem Mecânica CEFET-RS Técnico 10
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CM- Encarregado de Pintura e Isolamento CEFET-RS Técnico 14
CM- Encarregado de Solda CEFET-RS Técnico 72
CM- Encarregado de Tubulação CEFET-RS Técnico 179
CM- Instrumentista CTI Técnico 92
CM- Supervisor Técnico de Condicionamento
/Comissional

CTI Técnico 5

CM- Supervisor Técnico de Eletricidade CTI Técnico 5
CM- Supervisor Técnico de Pintura e Pintura /
Isolamento

CEFET-RS Técnico 14

CM- Supervisor Técnico de Planejamento CTI Técnico 15
CM- Supervisor Técnico de SMS CEFET-RS Técnico 37
CM- Supervisor Técnico de Soldas CEFET-RS Técnico 37
CM- Supervisor Técnico de Suprimentos CEFET-RS Técnico 14
CM- Supervisão Técnico de Tubulação CEFET-RS Técnico 36
CM- Caldeireiro CTI e CEFET-RS Básico 197
CM- Encanador CTI e CEFET-RS Básico 893
CM- Mecânico Ajustador CTI Básico 47
CM- Mecânico Montador / Ajustador CTI Básico 56
CM- Montador CTI Básico 179
CM- Pintor CTI Básico 88
CM- Soldador de Estrutura CTI Básico 921
CM- Soldador de Tubulação CTI Básico 893
Totais 03 28 3.948

7 – AMPLIAÇÃO DA PAUTA
Dando seqüência à política de expansão da indústria naval nacional, o

Governo Federal anunciou recentemente novos investimentos direcionados à
construção de plataformas e diques secos. Para a construção de diques,
manifestaram interesse em atuar no Porto de Rio Grande os estaleiros Aker
Promar e Rio Grande, sendo que o estaleiro Aker pretende utilizar o terreno já
cedido em parceria entre Estado e União.

No dia 03 de janeiro de 2006 aconteceu, no Rio de Janeiro, reunião com o
diretor de Exploração e Produção da Petrobras, Guilherme de Oliveira Estrela. A
Comissão tratou dos investimentos navais na Zona Sul – construção de diques e
plataformas.

Segundo a Petrobras, a existência de um dique seco é estratégica para a
indústria brasileira de petróleo, uma vez que o País não dispõe de instalações
deste tipo, no porte que permita manutenção e reparos de plataformas semi-
submersíveis de grande porte, obrigando a realização desses serviços no exterior,
com significativo aumento dos custos.

A empresa já encaminhou carta-convite para empresas brasileiras, com
capacidade para conduzir esse tipo de empreendimento e aguarda-se a
receptividade do mercado. O valor estimado do investimento é de US$ 80 milhões
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e o local de construção, bem como outros detalhes de formatação da viabilidade
do empreendimento, serão definidos de acordo com as propostas a serem
apresentadas pelas empresas convidadas para o processo.

A produção do campo de gás natural de Mexilhão, que faz parte do
conjunto de descobertas de gás natural na Bacia de Campos, deverá ocorrer em
2008 e será feita por meio de uma plataforma fixa com capacidade para processar
15 milhões de metros cúbicos de gás. De acordo com a Petrobras, o investimento
para a construção da plataforma será de aproximadamente R$ 2,6 bilhões.

Além disso, o Governo Federal confirmou que a Venezuela irá encomendar
36 embarcações de grande porte, com um investimento de 3 bilhões de dólares na
indústria naval brasileira. A compra é resultado do acordo celebrado em 2005 pelo
Governo Federal com aquele país.

A orientação do Governo Federal nas tratativas com a Venezuela foi a
descentralização dos investimentos pelas empresas, como forma de incluir
economicamente todas as regiões com capacidade de produção, existindo uma
possibilidade concreta de que parte dos navios venha a ser construída em portos
como o de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

8 – SUGESTÕES E ENCAMINHAMENTOS
Que seja desenvolvida pela Assembléia Legislativa uma ação permanente

no acompanhamento da implantação do Pólo Naval na Região Sul. A extinção
desta comissão, que atende o dispositivo 4º da Resolução 2.958, de 08 de
dezembro de 2005, não deve encerrar o interesse da Casa pelo tema que é tão
caro ao desenvolvimento da Zona Sul e do Rio Grande do Sul.

Entende-se que temas como a duplicação das BRs 116 e 392; revitalização
do aeroporto de Rio Grande e apoio na busca por novos investimentos públicos e
privados na região têm de ser encarados como tarefa permanente para
intervenção do Parlamento Gaúcho. 
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Porto Alegre (RS), 14 de março de 2006.

Deputada Estadual Miriam Marroni (PT)
Coordenadora

Deputada Estadual Jussara Cony (PCdoB)

Deputado Estadual Manoel Maria (PTB)

Deputado Estadual Paulo Azeredo (PDT)

Deputado Estadual Nelson Härter (PMDB)


