
RELAÇÕES COM
INVESTIDORES

Licença de Instalação para a Construção do Estaleiro Rio
Grande

COMUNICADO AO MERCADO

A Wilson Sons Limited (“Companhia”) comunica ao mercado que recebeu a Licença de Instalação (LI) Ambiental da

FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) para implantar estaleiro na cidade de Rio Grande (RS). A área do

estaleiro, localizada na região do Superporto de Rio Grande, possui mais de 120 mil metros quadrados e o projeto

exigirá investimentos de cerca de R$ 259 milhões (duzentos e cinquenta e nove milhões de reais). Quando estiver em

plena operação, o estaleiro irá gerar cerca de 800 empregos diretos e mais de 1.600 indiretos. A Companhia aguarda

aprovações adicionais para que as obras civis de construção se iniciem.

O Estaleiro Wilson, Sons Rio Grande, que será voltado para a construção de embarcações de apoio offshore a

plataformas marítimas terá, em sua fase final, capacidade de processar até 13.000 toneladas de aço por ano. A

construção desse novo estaleiro, em conjunto com a expansão do estaleiro da Wilson, Sons no Guarujá (SP),

multiplicará a capacidade produtiva atual por cinco. A expansão da capacidade de construção naval da Companhia

faz parte da estratégia de atender a demanda impulsionada pelo crescimento da indústria de petróleo e gás no Brasil.

Para assistir um vídeo do modelo virtual em 3D do Estaleiro Wilson, Sons Rio Grande, clique aqui

Sobre a Wilson, Sons

A Wilson, Sons, por meio de suas subsidiárias, é um dos maiores operadores integrados de logística portuária,

marítima e terrestre no mercado brasileiro. Com mais de 170 anos de história, a Companhia oferece completa linha de

serviços, em âmbito nacional, a participantes dos setores de comércio nacional e exterior, bem como à indústria de

óleo e gás. As principais atividades da Wilson, Sons estão divididas nos seguintes segmentos: Terminais Portuários,

Rebocagem, Offshore, Logística, Agenciamento Marítimo e Estaleiros. Para mais informações visite o nosso site:

www.wilsonsons.com.br/ri
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