
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 DE DEZEMBRO DE 2020                                                                                                                           JORNALISTA CRISTIANE BRANDÃO 

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA  
O 3º CICLO DE DEBATES DO SUPORT-ES  

 

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  

Estão abertas as inscrições para o 3º Ciclo de Deba-
tes do Suport-ES, que vai acontecer no dia 22 de 
dezembro, às 9 horas, no auditório do sindicato. O 
presidente da Codesa, Julio Castiglioni, será o presi-
dente e vai falar sobre “O futuro do porto público 
com a desestatização”.  
As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3223-
4244, com Rochely. São apenas 40 vagas, pois é uma 
quantidade que nos permite organizar o espaço para 
manter o afastamento social orientado pelas organi-
zações de saúde. É preciso usar a máscara e álcool 
em gel. 
Essa é mais uma importante oportunidade para a 
classe trabalhadora tirar dúvidas sobre a privatiza-
ção, que vai impactar principalmente os funcionários 
da empresa, além dos trabalhadores avulsos. 
No último encontro, no dia 1º, falamos sobre a im-
portância do porto público com o palestrante Rober-
to Garofalo, advogado, diretor-executivo da Posei-
don Marítima, presidente do Sindicato dos Operado-
res Portuários do Espírito Santo (Sindiopes) e mem-
bro do Conselho de Administração do Ogmo-ES. 
O 1º ciclo da “Roda de Conversa” trouxe o tema 
“Conhecendo a história dos portos brasileiros - des-
de a abertura dos portos para as nações amigas e 
modelo de gestão portuária”. O palestrante foi Luiz 
Fernando Barbosa Santos (portuário, advogado, 
engenheiro especialista em Engenharia de Seguran-
ça do Trabalho, professor de Direito Marítimo e 
Portuário). 

 

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

O Suport-ES convoca toda a comunidade portuária 
a participar de mais este evento, para que possa-
mos juntos ampliar nossa visão sobre os impactos 
das mudanças que estão acontecendo na gestão 
dos nossos portos.   
Veja mais detalhes no folder abaixo. 
 
 
 

 

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


 

 

 


