
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 DE NOVEMBRO DE 2020                                                                                                                           JORNALISTA CRISTIANE BRANDÃO 

2º CICLO DE DEBATES DO SUPORT-ES  
SERÁ NO DIA 1º DE DEZEMBRO 

 

SUPORT-ES PERMANENTEMENTE EM DEFESA DO PORTUS E DOS PORTOS PÚBLICOS. 
O PORTUS É PATRIMÔNIO DOS PORTUÁRIOS E OS PORTOS PÚBLICOS DO POVO BRASILEIRO. 

www.suport-es.org.br                             @suport2019  

O 2º Ciclo de Debates do Suport-ES já tem data mar-
cada: será no dia 1º de dezembro, às 9 horas, no 
auditório do Suport-ES. Neste encontro, vamos falar 
da importância do porto público e a desestatização 
com o palestrante Roberto Garofalo, que é advoga-
do, diretor-executivo da Poseidon Marítima, presi-
dente do Sindicato dos Operadores Portuários do 
Espírito Santo (Sindiopes), membro do Conselho de 
Administração do Ogmo-ES. 
O presidente da Codesa, Julio Castiglioni, também 
foi convidado para palestrar, mas não poderá com-
parecer. 
O evento faz parte da “Roda de Conversa”, que no 
1º ciclo trouxe o tema “Conhecendo a história dos 
portos brasileiros - desde a abertura dos portos para 
as nações amigas e modelo de gestão portuária”. O 
palestrante foi Luiz Fernando Barbosa Santos (por-
tuário, advogado, engenheiro especialista em Enge-
nharia de Segurança do Trabalho, professor de Direi-
to Marítimo e Portuário), que fez um resgate históri-
co do desenvolvimento portuário, passando pelas 
relações de trabalho e fazendo um paralelo com a 
realidade atual. O evento foi no dia 17 de novembro. 
Os ciclos vão continuar até 28/01/2021, Dia do Por-
tuário. Até lá, teremos uma jornada de debates, que 
vão envolver assuntos como automação x trabalha-
dores portuários, proposta de salvaguarda para os 
trabalhadores portuários, plano de luta e unidade 
portuária. 

 

R O D A   D E   C O N V E R S A 

“Pensamos nesses encontros para termos uma o-
portunidade de conhecer a nossa história e passar 
para as gerações seguintes. Só assim vamos saber 
por que lutamos”, destacou Ernani Pereira Pinto, 
presidente do Suport-ES. 
As inscrições começam no dia 23 e serão feitas pelo 
telefone 3223-4244, com Rochely. Serão abertas 
apenas 40 vagas, pois é uma quantidade que nos 
permite organizar o espaço para manter o afasta-
mento social orientado pelas organizações de saú-
de. É preciso usar a máscara e álcool em gel. 
Veja os detalhes no folder abaixo. 
 
 
 

 

http://www.suport-es.org.br/


 

 

 


