
Santos Export discute acessos e 

problemas logísticos no Porto 

Estudos e propostas são apresentados 

por especialistas. 

Evento também terá a opinião de 

prefeitos e empresários do setor. 
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Segundo dia do Santos Export, no 

Mendes Convention Center (Foto: 

Mariane Rossi / G1) 

O segundo dia do Fórum 

Internacional para Expansão do 

Porto de Santos acontece nesta terça-

feira (27) em Santos, no litoral de 

São Paulo. Autoridades empresários 

e especialistas do setor portuário 

discutem dversas questões 

relacionadas ao desenvolvimento do 

cais santista. 

O primeiro dia do fórum teve a 

participação do Ministro-Chefe da 

Secretaria dos Portos, Leônidas 

Cristino e de Cristiana Lobo, 

jornalista e apresentadora da Globo 

News. Já o segundo e último dia de 

evento discutirá, na parte da manhã, 

os acessos no futuro do Porto de 

Santos. 

Os especialistas Rui Botter, 

coordenador do Centro de Inovação 

em Logística e Infraestrutura 

Portuária da USP, e Paulo Tarso 

Vilela de Resende, Doutor em 

Planejamento de Transporte e 

Logística pela University of Illinois 

at Urbana Champaig, apresentarão 

soluções para o problema. 

Ainda na parte da manhã, serão 

apresentados os problemas logisticos 

do Porto de Santos e soluções a 

curto, médio e longo prazo. O debate 

terá a participação do Prefeito de 

Santos, Paulo Alexandre Barbosa, a 

prefeita de Cubatão, Marcia Rosa, a 

Prefeita de Guarujá, Maria 

Antonieta, e o presidente da Codesp, 

Renato Barco. 

Na parte da tarde, haverá a 

apresentação do gerente comercial da 

DP World, Otto Bottger, que fará 

uma palestra a respeito do porto de 

Jebel Ali, em Dubai. Em seguida, 

Claudio Frischtak, consultor do 

Conselho Empresarial Brasil-China, 

fará reflexões sobre o novo modelo 

de gestão portuária no Brasil. 

Ainda durante a tarde, haverá uma 

mesa-redonda sobre o setor 

portuário, a partir da lei 12.815 com 

a presença de Pedro Brito 

Nacimento, Diretor Geral da Antaq, 

Benjamim Caldas, da Gallotti 

Advocacia, e o presidente do 

Centronace, Claudio Loureiro. 

Também haverá a participação de 

Igor Tamasauskas, advogado e 

Subchefe Adjunto para Assuntos 

Jurídicos da Casa Civil da 

Presidência da República. A 11ª 

edição do Santos Export-Fórum 

Internacional para Expansão do 

Porto de Santos termina por volta 

das 18h. 
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