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 ⁄ INVESTIMENTOS

Parque da Harmonia tem aporte de R$ 10 milhões
 Plano de investimento da empresa GAM3 Parks inclui uma série de intervenções ao longo de 30 anos de concessão

O público estimado em mais 
de 1 milhão de pessoas que visita 
o Acampamento Farroupilha até o 
20 de setembro já pode conferir as 
primeiras intervenções da conces-
sionária GAM3 Parks nos 25 hec-
tares entre o Parque da Harmonia 
e a orla do Guaíba, no conjunto 
que deverá ser chamado de Par-
que da Orla. As informações cons-
tam no Anuário de Investimentos 
2022 do Jornal do Comércio.

De acordo com a diretora ad-
ministrativa da empresa, Carla 
Deboni, R$ 10 milhões serão in-
vestidos nas melhorias estruturais 
até o final de 2022. Em 30 anos de 
concessão, até 2055, a GAM3 Par-
ks investirá R$ 281,1 milhões na-
quela área. “O pessoal até brincou 
que um dos trechos do acampa-

mento, onde está o calçamento 
que estamos implantando, é a ‘Pa-
dre Chagas’ do farroupilha”, di-
verte-se a Carla.

Trata-se dos primeiros 5 mil 
metros quadrados de calçamen-
to que formarão uma arena a 
céu aberto, com capacidade para 
40 mil pessoas, a leste da Casa 
do Gaúcho, esta com capacidade 
para 3 mil pessoas, e que neste 
ano também já passou por uma 
reforma inicial e aguarda pela 
conclusão do PPCI para voltar a 
receber eventos.

Pelos planos da concessioná-
ria, o trecho de calçamento cen-
tralizará, nas próximas edições 
do Acampamento Farroupilha, a 
praça de alimentação e serviços 
durante os festejos de setembro. 
Neste ano, parte dos piquetes ficou 
naquele espaço.

“Claro, há uma geografia toda 
própria do Acampamento Farrou-
pilha que será sempre respeitada 

Eduardo Torres, especial para o JC
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Até 2055, empresa investirá R$ 281,1 milhões em melhorias na área
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tervenções no parque, com o pri-
meiro objetivo, conforme Carla, 
de recuperar os espaços deterio-
rados. No próximo mês, iniciam 
as obras e ações de paisagismo e 

de criação de espaços comerciais 
propostos para o Parque da Orla, 
A perspectiva de entrega é até o fi-
nal de 2023 e de conclusão de todo 
o projeto do novo parque até 2027. 

Ficha técnica
 Investimento: R$ 10 milhões
 Empresa: GAM3 Parks
 Cidade: Porto Alegre
 Área: Infraestrutura
 Estágio: Em execução

Veja a lista completa dos investimentos anunciados ou 
realizados no Rio Grande do Sul neste ano acessando 
o Anuário de Investimentos do RS 2022 no site do 
Jornal do Comércio, através do QR Code ao lado.

por nós. É o nosso principal even-
to e aquele espaço, que chama-
mos de Terra Farroupilha, seguirá 
ali, com 75 mil metros quadrados 
in natura, permanentemente. Es-
tamos totalmente inseridos na 
comissão organizadora do even-
to porque sabemos do seu signi-
ficado para Porto Alegre”, explica 
a diretora.

Além do acampamento, a Ter-
ra Farroupilha terá referências 
permanentes à cultura gaúcha, 
como as lendas da Salamanca do 
Jarau e do Negrinho do Pastoreio, 
o herói guarani Sepé Tiaraju e a 
origem da erva-mate.

A partir deste ano, a GAM3 
Parks iniciou efetivamente as in-

A CALÇADOS BEIRA RIO S.A.
SE ORGULHA EM SER UMA

EMPRESA GAÚCHA DE
ALMA E CORAÇÃO.

20 de setembro Neste dia tão significativo para a história da nossa terra,
agradecemos a nossa gente por contribuir para o

desenvolvimento do Rio Grande com
TRABALHO, AMOR e EXCELÊNCIA.

Juntos para que nosso Rio Grande prospere ainda mais!

11 unidades fabris e
2 centros de desenvolvimento
no Rio Grande do Sul


