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Fazendo parte das ações do

Secretaria Especial de Portos

(SEP) estiveram no Espírito Santo, dia 29 de janeiro, para

visitas a técnicas.
José Newton Barbosa Gama (Assessoria

Internacional) e Maria Cristina Dutra, especialista em Gestão

Pública e Engenharia e Gestão Portuária, acompanhados de

organismos capixabas como Ogmo-ES, Ifes Cariacica e

Intersindical da Orla Portuária ES, realizaram visitas técnicas

em três locais
Para José Adilson Pereira (presidente do Sindicato

dos Estivadores e da Intersindical e vice-presidente da

Fórum Estadual

Permanente de Qualificação e Certificação do Trabalhador

Portuário, representantes da

O dia começou no Sindicato dos Estivadores para visita
ao espaço de treinamento, com simuladores, da Incatep.

Ainda pela manhã, todo o grupo visitou as instalações

do Ifes Cariacica. Lá reunidos, Luiz Fernando Barbosa

Santos, trabalhador portuário conferente e diretor de formação

da Conttmaff, falou da “importância do diálogo social entre

instituições e da necessidade de se colocar a infraestrutura

educacional em sintonia com o desenvolvimento.

No Ifes Cariacica os visitantes conheceram salas de aulas,
bibliotecas e laboratórios.

Segundo Lodovico Ortlieb Faria, diretor do Ifes

Cariacica, desde a criação do curso de portos na unidade a

matriz curricular tem se modificado para se adaptar a demanda.

Ele ressaltou, inclusive, que o grupo de trabalho

formado com os trabalhadores portuários avulsos tem sido

muito importante. “Temos que formar profissionais para o

mercado e o Ifes está aqui para ser parceiro. Nossa missão é

melhorar o país”.
“É bom saber que Vitória está tão bem estruturada”. A

observação foi de José Newton Barbosa Gama (SEP). Segundo

ele, a preocupação da Secretaria é com a capacitação dos

trabalhadores portuários e citou o Acordo de Cooperação

Técnica Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP)

/ |PR Centro de Treinamento Portuário da Antuerpia (APEC)

onde diversos cursos/seminários serão realizados.
Para a idéia é de que a APEC se

torne permanente sendo inserida no Programa Nacional de

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Maria Cristina Dutra

Conttmaff) a visita é fundamental para o trabalhador

portuário capixaba e para a política de qualificação da mão de

obra nacional.
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A UCL conta com simuladores para treinamentos.
O Acordo de Cooperação Técnica

Secretaria de Portos da Presidência da

República (SEP) / |PR Centro de

Treinamento Portuário da Antuerpia (APEC)

é dividido em três fases entre os anos de 2014

e 2015:

1ª) – serão seis Seminários

ministrados pela APEC no Brasil para

profissionais do Setor Portuário;

2ª) – Oferecer uma ampla

variedade de treinamentos relacionados ao

setor portuário para os portos brasileiros;

3ª) – Treinamento para

trabalhadores portuários por intermédio de

cursos de “treinamento de treinadores.

Gestores

APEC Brasil

Trabalhadores

Após conhecer as instalações do Ifes

Cariacica, o grupo se dirigiu para a Faculdade Centro

Leste (UCL), em Manguinhos (Serra). Lá ouviram o

gerente executivo do Ogmo-ES. Júlio Freitas fez

questão de ressaltar que o Órgão trabalha em conjunto

com o empresariado e trabalhadores e que todo o

trabalho, voltado para a qualificação dos TPAs, é fruto

desse relacionamento.

O Espírito Santo conta com os

instrumentos necessários para que os

trabalhadores se qualifiquem. Entretanto,

faltam recursos para que se atinja,

plenamente, essa meta.

Os órgãos no estado contam com a

parceria com o Governo Federal, através da

SEP e do Ministério do Trabalho para que

dêem o apoio financeiro necessário para que

todos os trabalhadores portuários possam

passar por treinamentos, os mais diversos,

ligados ao setor.
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