
Diretor da Rice Tech anunciou a instalação de uma
estação experimental da multinacional em Santa

Maria

Aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 30, a reunião articulada pela Agência de
Desenvolvimento de Santa Maria, para a apresentação do projeto de instalação da
Multinacional Americana Rice Tec em Santa Maria. O Diretor Presidente da ADESM,
Vilson Serro, o Superintendente Executivo, Diogo De Gregori, e o
Associado Fundador, Augusto Mânica, participaram do encontro com o Prefeito
Cezar Schirmer e representantes da empresa.

Em uma reunião anterior, que
aconteceu na sede da ADESM no
último dia 20, Diogo De Gregori
realizou uma apresentação da
Agência para o Diretor do Mercosul
da Rice Tec, Ricardo Bendzius.
Conforme combinado no encontro, a
ADESM agendou uma reunião com o
prefeito Cezar Schirmer e, o
resultado, comemorado por todos,
foi o anúncio da construção de uma
estação experimental de análise
genética do arroz no Município.

Segundo o prefeito Cezar Schirmer, uma das grandes articuladoras entre a empresa
e a Prefeitura foi a Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, através do
presidente Vilson Serro, do Superintendente Executivo, Diogo De Gregori, e do
Associado Fundador, Augusto Mânica.

Em sintonia com o trabalho desenvolvido pela ADESM junto à sociedade na
identificação dos potenciais polos de desenvolvimento do Município, para Diogo De
Gregori, a vinda da Rice Tec, uma empresa que envolve tecnologia e pesquisa
aplicada ao mercado, vem ao encontro do processo de construção da Santa Maria
que Queremos.

Confira na matéria da Prefeitura Municipal de Santa Maria como se deu o anúncio.

Multinacional anuncia construção de uma estação experimental em
SM. Investimento soma R$ 20 milhões

“Esta empresa será um marco para o constante crescimento do agronegócio em
Santa Maria”. As palavras do prefeito Cezar Schirmer refletem a importância do
investimento que a multinacional RiceTec, especializada na pesquisa e no
desenvolvimento de híbridos em genética de arroz, fará na cidade. O presidente da
empresa, Ricardo Bendzius, anunciou ao chefe do Executivo, na manhã desta
sexta-feira (30), a construção de uma estação experimental no município.
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If you enjoyed this art icle, please consider sharing it!  

Para o prefeito Cezar Schirmer, Santa Maria passará a ser referência em pesquisa,
desenvolvimento e melhoramento de linhas genéticas de arroz para o Rio Grande do
Sul. “A RiceTec é uma grande empresa, com atuação nos mercados dos Estados
Unidos, Uruguai, Argentina, e que agregará muito para o agronegócio na nossa
região”, comentou. O chefe do Executivo lembrou que a região Centro também será
beneficiada com o empreendimento.

De acordo com presidente da empresa, Ricardo Bendzius, a RiceTec investirá mais
de R$ 20 milhões para a construção da estação, em uma área de 200 hectares, na
BR-158. O início das operações está prevista para outubro de 2013. “Estamos
aguardando as licenças para poder começar a construir as barragens e
posteriormente começar a plantar os primeiros ensaios”, explicou. O
empreendimento contará, inicialmente, com 25 colaboradores.

Bendzius esclareceu que foram estabelecidos critérios para a escolha da cidade.
“Santa Maria possui o índice de desenvolvimento alto, o que garantirá qualidade de
vida para os funcionários. A estrutura da cidade e a segurança influenciaram. Além
disso, a região tem um ponto de logística favorável. O clima, o solo e a
disponibilidade de água abundante também foram fundamentais para a nossa
escolha”, justificou o presidente da empresa, que deverá faturar R$ 8 milhões
anuais somente em Santa Maria.

Uma das grandes articuladoras entre a multinacional e a Prefeitura foi a Agência de
Desenvolvimento de Santa Maria (Adesm), através do presidente Vilson Serro, do
superintendente Executivo, Diogo De Gregori, e do membro do Conselho Superior,
Augusto Mânica.

Saiba mais

Fundada na década de 90, nos Estados Unidos, a RiceTec é uma multinacional
especializada na pesquisa e no desenvolvimento de híbridos em genética de arroz.
A empresa conta, atualmente, com 400 funcionários ao redor do mundo e fatura
500 milhões de dólares por ano. Na América Latina, o faturamento anual soma R$
50 milhões e o investimento em pesquisa ultrapassa R$ 8 milhões. “Hoje, no
Mercosul, possuímos 200 funcionários e 9 PHD’s e mestres na área de genética e
desenvolvimento de arroz”, explicou o presidente.

Texto: Marielle Flôres (Com informações e foto – Assessoria de Comunicação
Prefeitura Municipal de Santa Maria)
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