
                       
 

Hidrovias do Brasil apoiará projeto social no Uruguai 

O projeto busca desenvolver competências empreendedoras em mulheres 

chefes de família 

O Instituto Hidrovias, braço de Investimento Social Privado da Hidrovias do 
Brasil, irá financiar um projeto social do Centro de Promoción por La Dignidad 
Humana, em Montevideo. Através do Edital, o Instituto irá repassar R$ 
R$101.840,00 para a instituição realizar a ação denominada “Club de 
Emprendedores”, tem como objetivo contribuir para a inclusão econômica de 
pelo menos 300 mulheres chefes de família, durante 12 meses. 

O projeto visa beneficiar as participantes por meio da geração, manutenção e 
desenvolvimento de pequenos empreendimentos produtivos pessoais ou 
coletivos. Além disso, a iniciativa proporcionará a formação em 
empreendedorismo e o desenvolvimento de competências empreendedoras 
através de workshops, ferramentas de gestão empresarias, design de marca, 
marketing, vendas online e etc. 

O Instituto Hidrovias realizou sua primeira edição do Edital e selecionou 5 
projetos para apoiar financeiramente no Brasil, Paraguai e Uruguai.   

“Estamos muito orgulhosos em colocar em prática iniciativas como essa e dar 
mais um passo com o propósito de impactar positivamente comunidades locais. 
Realizamos uma análise cuidadosa, através da comissão avaliadora para 
selecionar projetos quem tinham a missão de transformar socialmente e 
desenvolver socioeconomicamente as cidades em que operamos”, explica a 
Diretora de Sustentabilidade da companhia, Fabiana Gomes.   
 
 
Sobre a Hidrovias do Brasil  
 
A Hidrovias do Brasil é uma empresa de logística integrada com foco no 
aproveitamento do transporte hidroviário, em toda a América Latina. No Corredor 
Logístico Norte (Miritituba-Barcarena, Pará), a empresa oferece uma alternativa 
logística para o transporte e escoamento de grãos da região Centro-Oeste do 
Brasil, além da operação de cabotagem para transporte de minérios. Para estas 
operações, foram investidos R$ 2,2 bilhões na região, que tem capacidade de 
movimentar até 6,5 milhões de toneladas de grãos por ano. Já no Corredor 
Logístico Sul, a empresa opera por meio da Hidrovia Paraguai-Paraná, onde 
movimenta mais de 17 milhões de toneladas de cargas diversas, como 
commodities agrícolas, minérios, fertilizantes, celulose, entre outras. A Hidrovias 
do Brasil foi fundada em 2010 pelo fundo de infraestrutura do Pátria 
Investimentos, e conta ainda com participações de outros investidores, como 
AIMCO, Temasek, Blackstone, IFC e BNDESPar. Mais informações: 
www.hbsa.com.br 

Mais informações: 

http://www.hbsa.com.br/
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