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Suport-ES participa de Conferência Internacional
de Portos: necessidade de investimentos na
capacitação do trabalhador

O diretor Kleber
Stein participou
da Conferência,
que chamou a
atenção de
vários
especialistas da
área portuária
no mundo todo

O diretor Financeiro do Suport-ES, Kleber Stein, participou, nos dias 4 e 5 de julho, da 1ª Conferência
Internacional de Portos “Transporte Marítimo Portuário - Desafios e Expectativas”, que aconteceu no
Hotel Golden Tulip, na Enseada do Suá, em Vitória. Muito foi falado sobre o desenvolvimento previsto e
necessário para os portos do nosso Estado e do mundo, mas faltou a discussão sobre a preparação da
mão de obra portuária para receber essas mudanças.
O evento analisou e debateu as atuais políticas de globalização da economia mundial, além da mudança
do perfil da frota dos navios e as estratégias de mercado das empresas de navegação, que apontam
para a adoção de novas políticas setoriais dos portos nacionais, inclusive nos portos do nosso Estado,
dependente do comércio exterior.
Essas mudanças estão trazendo modernização e automação das atividades portuárias, necessárias para
o desenvolvimento do setor, e por isso também é necessário o debate sobre a capacitação da mão de
obra portuária para operar maquinários modernos, além da necessidade de se cumprir a lei, buscando
contratação de trabalhadores exclusivamente pelo Ogmo.
Essa é uma preocupação constante do Suport-ES, pois é urgente o desenvolvimento de ações mais
sólidas para fazer a adaptação dos trabalhadores aos novos processos mundiais, sem precarizar o
mercado de trabalho. Vamos continuar cobrando das autoridades responsáveis políticas de
modernização da nossa mão de obra, tão essencial para dar suporte a toda evolução que precisamos.

SUPORT-ES PERMANENTEMENTE EM DEFESA DO PORTUS E DOS PORTOS PÚBLICOS.
O PORTUS É PATRIMÔNIO DOS PORTUÁRIOS E OS PORTOS PÚBLICOS DO POVO BRASILEIRO.
Acesse nosso site: www.suport-es.org.br

