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Sindicalismo é coisa séria
 Muita gente desconhe-

ce, finge ou prefere desco-
nhecer deliberadamente a 
verdadeira atividade sindical.  
Pois bem, para quem "não 
sabe" a atuação laboral repre-
sentativa é muito mais do que 
o discurso; vistoria nos locais 
de trabalho; participação nas 
mesas de negociações segui-
das de convocações de reuni-
ões e assembleias.

 
A atuação sindical é 

muito mais do que empunhar 
bandeiras e bradar palavras 
de ordem contra empresários 
gananciosos e inescrupulo-
sos, bem como governos que 
se revelam cada vez mais 
corruptos, mal intencionados 
e notadamente desprepara-
dos para a gestão do país e 
de pouco mais de 200 milhões 
de pessoas.

 
O exercício do sindica-

lismo  vai além de organizar 
passeatas e manifestações ou 
participar de greves, sobrema-
neira porque requer preparo 
pessoal e profissional, conheci-
mento básico e cotidiano da ati-
vidade, sem falar no necessário 
embasamento político, histórico 
e noções jurídicas.

 
Sim, porque ser sindica-

lista é estar apto para defender 
com solidez os interesses de 
uma categoria. É estar prepa-
rado para o sempre cansativo 
processo negocial e o inevitável 
embate com os patrões. É sa-
ber a hora exata do recuo para 
o subsequente avanço. É ter na 
cabeceira da cama o sempre 
atual A Arte da Guerra, do gran-
de estrategista Sun Tzu.

 
É dar a cara para bater; 

é se doar e carregar o piano; 
é vestir a camisa, a camisa do 
Sindogeesp; Ser dirigente sin-

EDITORIAL

dical é discutir e até sair no tapa 
se necessário for, literalmente. 
E se necessário for, como já o 
foi, é ter a coragem de frequen-
tar com altivez e dignidade, ain-
da que resignado, os porões 
dos quartéis ou de um Raul 
Soares em tempos difíceis de 
ditadura.

 
É ser correto, responsável 

e sério, até porque sindicalismo 
é coisa muito mais séria do que 
se imagina. É não ter medo de 
tomar o navio e ser pirata em 
pleno século XXI.  Ser dirigen-
te sindical é ser educado e ao 
mesmo tempo mal educado. É 
ter o domínio da oratória e ao 
mesmo tempo a grandeza de 
deixar escapar um sonoro pala-
vrão quando necessário, pôrra!

 
Ser líder sindical é ter pa-

ciência, sabedoria, sangue frio 
e ter estômago, inclusive para 
engolir sapos. Por outro lado,  é 

saber o momento certo para 
chutar o balde, com determi-
nação e responsabilidade. É 
encarar a massa e saber fa-
zer uso do microfone, o que 
poucos sabem, diga-se de 
passagem, bem poucos.  É li-
derar, falar e saber ouvir. 

 
Ser sindicalista é lutar 

com unhas e dentes pelo mer-
cado de trabalho e promover 
a valorização profissional e 
social do associado enquanto 
indivíduo. É cuidar do titular 
sem jamais se esquecer dos 
dependentes.  Ser dirigente 
sindical é seguir trabalhan-
do muito para continuar me-
recendo de todos a devida 
confiança, principalmente se 
ela foi conquistada através 
de um relevante histórico de 
serviços prestados ao longo 
de muitos anos. É ter a exata 
noção de que ainda há muito 
por fazer.

Sindogeesp promove eleições
A diretoria do Sindogeesp 

já se movimenta para a reali-
zação do pleito eleitoral da en-
tidade para o próximo mandato 
de 04 anos - gestão 2015/2018. 
Ainda sem data definida, as elei-
ções acontecem no mesmo ano 
em que o sindicato celebra 50 
anos de sua fundação, em 08 de 
junho de 1964.

 
A tramitação do processo 

eleitoral e a formatação do edital 
convocatório que irá estabelecer 
as condições gerais do escrutí-
nio serão discutidas nos próxi-
mos dias em reunião dos diri-
gentes. As regras, exigências e 

informações necessárias cons-
tarão da publicação do aviso.

 
A votação acontecerá de 

acordo com os dispositivos 
previstos no Estatuto Social do 
sindicato. "Historicamente as 
eleições para o comando do 
Sindogeesp sempre transcor-
reram de maneira tranquila e 
transparente, sem registros de 
ocorrências relevantes", disse o 
presidente Guilherme do Amaral 
Távora.

 
O mandatário está avalian-

do juntamente com os demais 
dirigentes da atual gestão os pe-

didos de portuários que preten-
dem ingressar na chapa da si-
tuação nas vagas de outros que 
estão se desligando por conta 
da aposentadoria. "Não há nada 
certo ainda até porque estamos 
analisando cuidadosamente to-
das as possibilidades".

 
Uma das preocupações do 

sindicalista é dar continuidade 
aos projetos que estão em an-
damento. "Temos diversas ne-
gociações, estudos e projeções 
importantes que não podem ser 
descontinuadas em prejuízo dos 
nossos trabalhadores", finalizou 
Guilherme. Guilherme do Amaral Távora

Denise C. De Giulio
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AVISO 
OS PROFISSIONAIS 

QUE SE VINCULAREM 
NAS EMPRESAS 

PORTUÁRIAS APÓS 
O MÊS DE MARÇO, 
DEVEM INFORMAR 

OS EMPREGADORES 
QUE A CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL ANUAL JÁ FOI 
DESCONTADA.

É hora de "sair no braço" com o Leão
É bom os companheiros já 

ficarem atentos e de olhos bem 
abertos porque o prazo para iní-
cio da entrega da declaração do 
Imposto de Renda está chegan-
do. Previsto para o período de 06 
de março a 30 de abril (56 dias) 
o processo declaratório de 2014 
não apresenta grandes mudan-
ças em relação ao do ano passa-
do.

Disponível no site da Recei-
ta Federal (www.receitafederal.
org.br) www.receita.fazenda.gov.
br, o programa para preenchi-
mento da declaração contendo 
as regras é sempre um facilitador 
para quem já está de bem com 
o Leão por conta do IR do ano 
passado. Neste caso, não haven-
do significativas variações patri-
moniais, bastará ao contribuinte 
importar os dados do arquivo de 
2013 e promover as devidas atu-
alizações. 

 
Problemas de última hora 

poderão ser evitados utilizando-
-se a “cópia de segurança”, recur-
so disponibilizado pelo sistema da 
receita quando realizada a decla-
ração. "Mesmo com a inestimável 
ajuda da informática é prudente e 
recomendável que se mantenha 
sempre em mãos uma cópia da 
declaração em papel", diz a espe-
cialista no assunto, Vânia Louren-
ço.

 
Diretora da empresa Es-

colha Contábil, a consultora tri-
butária esclarece que nos casos 
de ganho de capital, com venda 
do bem por valor superior ao da 
compra, em valores acima de R$ 
40 mil, a declaração é obrigatória. 

"Muitas vezes a pessoa troca de 
carro e sem se ater a esse impor-
tante aspecto acaba caindo na 
malha fina". Neste caso, o melhor 
a fazer é procurar imediatamen-
te um profissional especializado 
para não perder o prazo.

 
A atenção com o rendimento 

dos dependentes deve ser redo-
brada. "O informe de rendimentos 
de pais ou filhos que tenham ren-
da deverão ser elaborados sepa-
radamente", explica a consultora, 
lembrando que neste ano a dedu-
ção máxima por dependente é R$ 
2.156,52. A declaração é obriga-
tória para quem teve ganho supe-
rior a R$ 25.661,70 tributáveis ou 
mais de R$ 40 mil não tributáveis 
ou tributáveis na fonte. Também 
para quem possui patrimônio su-
perior a R$ 300 mil.

 
Considerando que os por-

tuários ligados ao Sindogeesp 
possuem planos de saúde, Vânia 
Lourenço alerta para um equívo-
co comum cometido pelos contri-
buintes. "Muitos acabam caindo 
nas garras do Leão por deduzirem 
gastos integrais com despesas 
médicas gerais, quando o certo é 
deduzir tão somente as despesas 
que não foram reembolsadas pe-
los planos".

A profissional recomenda 
a guarda de todos os recibos de 
compra e venda, além de notas 
fiscais e demais documentos pro-
batórios de transações em geral. 
Segundo ela, é importante man-
ter a documentação em dia para 
qualquer eventual chamado da 
Receita.

15 DOCUMENTOS IMPORTANTES
1. Cópia da declaração entregue em 2013 (ano-calendário 2012);
2. Informes de rendimentos de instituições financeiras, bem como de salá-

rios, pró-labore, distribuição de lucros, aposentadorias etc.;
3. Controle de compra e venda de ações, com apuração mensal de imposto;
4. Recibos e notas fiscais relativos a despesas com saúde;
5. Comprovantes de despesas com instituições de ensino;
6. Recibos de pagamentos à previdência privada e oficial;
7. Recibos de aluguéis pagos ou recebidos;
8. Documentos que comprovem venda ou compra de bens em 2013;
9. Recibos de pagamentos de prestação de bens como imóvel e carro;
10. Documentos comprobatórios de dívidas assumidas em 2013;
11. Comprovantes de despesas do livro-caixa (para prestadores de serviços 

autônomos);
12. Darfs de carnê-leão pagos;
13. Comprovante de doações para fins de incentivos fiscais (Fundos da Crian-

ça e do Adolescente, Lei Rouanet, Audiovisuais etc.);
14. Todos os documentos acima referentes a dependentes, além do número 

do CPF de dependentes maiores de 18 anos e de todos os alimentandos;
15. Dados da conta bancária para restituição ou débito das cotas do imposto.

Cinquentenário: diretoria dá início aos 
preparativos para as comemorações

Os preparativos visando às 
comemorações dos cinquenta 
anos do Sindogeesp estão a todo 
vapor. Sem perder tempo, a Dire-
toria do sindicato vem dando total 
prioridade ao que muitos associa-
dos já consideram como o acon-
tecimento social do ano: a Festa 
de Confraternização do Cinquen-
tenário.

E para celebrar a importante 
data, 08 de junho, os organizado-
res prometem não medir esforços 
na realização do evento, que pro-
mete ser inesquecível. "São 50 
anos de uma bonita trajetória e 
por isso temos muito o que come-
morar com um festa inesquecível 
e à altura da grandeza do Sindo-
geesp", disse o presidente Gui-
lherme do Amaral Távora.

O dirigente garante um ce-
rimonial impecável para feste-
jar o meio século de vida de um 
dos mais importantes sindicatos 
portuários do país. "Estamos tra-
balhando na elaboração do car-
dápio, bebidas, na escolha da 
atração musical, ornamentação 
e outros itens necessários para 
abrilhantar a noite".

Avulsos participam de curso 
na GB Terminais

Atuando sempre na van-
guarda do sindicalismo portuário, 
mais uma vez o Sindogeesp sai na 
frente quando o assunto é treina-
mento e qualificação profissional. 
Mantendo a tradição de valorizar 
cada vez mais sua mão de obra, a 
direção do sindicato negociou com 
a GB Terminais a participação de 
15 operadores no curso de ponte 
rolante com champs.

 
Ministrado pelo Centro de 

Excelência Portuária (CENEP) e 
destinado aos profissionais que 
atuam através do método avulso 
o curso é promovido pelo Órgão 
Gestor de Mão de Obra de Santos 
em parceria com o terminal portu-
ário. As aulas acontecem entre os 
dias 17 e 28 de fevereiro.

 De acordo com o segundo 
secretário,  Manuel Luiz Bernardo, 
o treinamento só foi possível gra-
ças à intervenção do sindicato. "A 
empresa está investindo na qua-
lificação dos seus vinculados e aí 
coube a nós interceder em favor 
do pessoal avulso, até porque te-
mos que manter o equilíbrio das 
coisas e distribuir equitativamente 
as oportunidades".  

 
Para Manuel, a direção da 

GB Terminais se mostrou sensí-
vel e profissional. "Extremamente 
atenciosa e coerente ao atender 
as nossas reivindicações e conce-
der essa contrapartida em benefí-
cio dos trabalhadores", concluiu.
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Nomeação de Guilherme para membro titular 
do CAP reforça importância da categoria

Mais do que ratificar a im-
portância do Sindogeesp no se-
guimento da navegação, a desig-
nação do presidente Guilherme 
do Amaral Távora para ocupar 
um dos assentos do Conselho 
de Autoridade Portuária (CAP) 

reservados aos membros titu-
lares, colocou definitivamente o 
dirigente na condição de um dos 
maiores expoentes no cenário 
sindical portuário.

 
Transformado pela nova 

Lei dos Portos (12.815/2013) em 
órgão consultivo o CAP de San-
tos segue como o mais repre-
sentativo e importante do Brasil. 
Guilherme compõe a linha de 
frente do bloco dos trabalhadores 
ao lado de Marco Sanches, pre-
sidente do Sindicato dos Confe-
rentes, Rodnei Oliveira da Silva, 
líder dos Estivadores, e do vice-
-presidente do Sintraport, Clau-
diomiro Machado.

 
A nomeação foi bastante 

elogiada por autoridades "Não 
tenho nenhuma dúvida de que 
a chegada do Guilherme vai 
ampliar significativamente o le-
que de debates sobre a questão 
portuária não apenas no âmbito 
local, mas também em nível na-
cional", disse o ex-presidente do 
colegiado, Sérgio Aquino.

 
"Além de ganharmos um 

aliado de peso a nossa bancada 
inicia o ano bastante fortalecida 
com a vinda do companheiro 
Guilherme", avaliou Rodnei Oli-
veira. A opinião também é com-
partilhada pelo presidente dos 
Conferentes. "Eu o considero Guilherme do Amaral Távora, presidente do Sindogeesp

Denise C. De Giulio

uma referência, uma liderança 
nata e um grande defensor das 
causas trabalhistas em favor dos 
portuários", ressaltou Sanches.

 
Para o presidente do Sinda-

port, Everandy Cirino dos Santos, 
ex-companheiro de Guilherme 
dos tempos de Codesp e CDS, o 
histórico de realizações à frente 
dos operadores de guindastes e 
empilhadeiras comprovam a ca-
pacidade do novo conselheiro. 
"Com ele a categoria se transfor-
mou numa potência em termos 
de mão de obra portuária, o que 
certamente o credencia a ser um 
diferencial no CAP". 

 
O novo desafio no principal 

Conselho de Autoridade Portuá-
ria do país é encarado com na-
turalidade pelo mandatário do 
Sindogeesp. "A nossa respon-
sabilidade só aumentou porque 
a partir de agora também esta-
remos defendendo os interesses 
de companheiros das demais ca-
tegorias e do Porto de Santos de 
uma maneira mais abrangente", 
afirmou o agora conselheiro titu-
lar, Guilherme do Amaral.

Qualificação ininterrupta
Mal começou o ano e logo 

no primeiro dia útil a direção do 
Sindogeesp já colocou a mão na 
massa dando mostras do que 
será o ano de 2014. Sem perder 
tempo, o presidente Guilherme 
do Amaral Távora se reuniu com 
os demais dirigentes e juntos tra-
çaram as metas e objetivos da 
entidade.

 
E como não poderia deixar 

de ser, o treinamento e o aperfei-
çoamento dos profissionais liga-
dos ao sindicato mais uma vez 
mereceu a especial atenção das 
lideranças. Desta forma, os pri-
meiros ofícios do ano assinados 
pelo mandatário tiveram como 
referência a qualificação dos tra-
balhadores portuários avulsos.

 
"Na realidade entendemos 

que o treinamento deva ser en-
carado como um processo contí-

nuo e por isso é sempre uma das 
nossas principais prioridades a 
cada ano que se renova", disse 
Guilherme. Desta forma, antes 
que o horário comercial do dia 02 
de janeiro terminasse diversos 
expedientes foram encaminha-
dos aos terminais instalados no 
Porto de Santos. 

 
De acordo com o sindica-

lista, as respostas foram rápidas. 
"Estamos nos reunindo regular-
mente com as direções das em-
presas até porque elas também 
têm interesse na evolução profis-
sional e na rápida adaptação dos 
operadores ao processo de mo-
dernização do setor".

 
Para Guilherme, o interesse 

patronal reside nos bons opera-
dores e por isso os investimentos 
são cada vez maiores. "Nosso 
objetivo é promover um calendá-

rio de treinamentos para manter 
o pessoal sempre atualizado e 
acompanhando de perto as ino-

vações e os avanços tecnológi-
cos dos novos equipamentos".



Jornal do Sindogeesp

5Janeiro / Fevereiro 2014

Café da Manhã acontece na segunda quinta-feira de março
A próxima edição do tradi-

cional e sempre acolhedor Café 
da Manhã do Sindogeesp aconte-
ce no próximo dia 13. O calendá-
rio de 2014 para o evento seguirá 
nos moldes do ano passado, sen-
do realizado a cada dois meses 
sempre nas manhãs das segun-

das quintas-feiras.
 
Desta forma, após janeiro 

e março, os próximos encontros 
acontecerão em maio, julho, se-
tembro e novembro. "Salvo algum 
imprevisto, continuaremos com 
as realizações intercaladas men-

salmente de forma a adequarmos 
o Café da Manhã com outras da-
tas comemorativas", afirmou o 
tesoureiro do sindicato e um dos 
organizadores, Odair Mathias.

 
A primeira edição do ano foi 

bastante concorrida. "O pessoal 

já está acostumado e sabe que é 
sempre agradável rever os ami-
gos e companheiros de profissão, 
por isso compareceu em grande 
número e com as energias re-
novadas para prestigiar o nosso 
congraçamento inicial de 2014",  
ressaltou o dirigente. 

Denise C. De Giulio Denise C. De Giulio Denise C. De Giulio

Denise C. De Giulio Denise C. De Giulio

Denise C. De Giulio Denise C. De Giulio Denise C. De Giulio
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É com alegria e grata satisfação que a Diretoria do Sindogeesp 
cumprimenta cada um dos associados aniversariantes,

 desejando-lhes muitas felicidades.
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DIA 01
Gilberto Gomes Jardim
José Carlos Chirico
José Cleresi da Silva
José Roberto Barbosa
Marcelo Barbosa Soares
Odair Domingos Vieira
Rosevaldo Batista da Silva
Walter Ramos da Silva

DIA 02
Alcebiades José Martins
Arlan Mayr
Hilmar Hildo da Silva
Izidoro Ramalho Rodrigues
José Raimundo de Souza
José Roberto da Silva
Mauro Ferreira de Bulhões
Osorio Julio
Sebastião de Fontes Correa

DIA 03
Luiz Gustavo A. dos Santos

DIA 04
Juradivan da Silva

DIA 05
Jacintho Moreno Thome
José Poderoso Xavier
Maria Lourdes S. Barroso
Mario Sergio S. Campos
Valnei Gomes Duarte

DIA 06
Adalberto Goes Nascimento

Antonio C. de Souza
Francisco E. do Nascimento

DIA 07
Arnaldo Inocencio
Luiz Fernando S. Nascimento

DIA 08
Claudio Pinto de Carvalho
José Luiz Oliveira
Julio Cezar Dalto

DIA 09
Alessandro de Abreu
Antonio M. dos Santos
Orlando Augusto T. Filho
Osvaldo H. Vasconcelos

DIA 10
Armando de Jesus Areias
Carlos Alberto dos Santos
Edson Inacio da Silva
José Nunes da Silva
Rogerio Viana Seuanes
Ronaldo Pereira Fontes

DIA 11
Abimael Oliveira Carvalho
Mario Roberto P. de Almeida
Moises Correa de P. Junior
Ricardo Luiz da Silva
Valdir Rosa do Nascimento

DIA 12
Benedito Valdemar Soares
Mario Simões
Maurilio R. Sargento 

DIA 13
Emanuel N. F. de Queiroz
Juarez Baia da Costa
Paschoal Branquinho
Walter Benette

DIA 14
Alvaro Martins Queija
Aurea de Jesus J. da Silva
Harley Alves Ferraz
Jose Antonio dos S. Filho
Juvenal Bispo dos Santos
Maria Sargo de Abreu

DIA 16
Ernesto Amorim
João de Souza Lima Filho
Maria da Gloria T. Pires
Nelson Valentim de Souza

DIA 17
Elson Joaquim de Santana
Rubens dos Santos

DIA 18
Antonio Lisboa Feitosa
Douglas Renato R. Cortez
Eloy Barros Cesar
Jose Luiz Teixeira da Cruz
Mario Luiz Barreiros
Marlene Alves dos Santos
Sebastião Pacheco Soares

DIA 19
Jonas Soares da Silva
Natanael Telles de Oliveira

Orlando Manoel de Oliveira
Sebastião Gilberto do Rego 

DIA 20
Adelson C. dos Santos
Adilson Gomes Santana
Elias Amorim
Maria de Souza Pinto 
Sebastião Farias da Silva

DIA 21
Marcio Luiz dos S. Lima
Maria Vanusia de Melo
Osmar Fernandes
Osvaldo Moura Lima
Rivaldo Santos Cruz

DIA 22
Euclides dos Santos
João Vicente Mendes Neto
José Rubio de Carvalho
Julio Cesar Novaes
Rivaldo Ferreira Nobre 

DIA 23
José Marques Filho
Manoel Bonfim da Silva
Roberto Monteiro
Wellington G. dos Santos

JDIA 24
Andre Osni Velho Silva
Avani Ferreira Cezar
Edinaldo R. Gonçalves
Jaime Alves 
José Luiz da Costa Brites

Tatiana Vanessa da Silva
DIA 25

Ademir Moreira da Silva
Conceição Tavares Sousa
José Alves dos Santos
José Antonio Cunha Junior
José Teles de A. Irmão 

DIA 26
Euclides dos Santos
Flavio Matias de P. Lopes
Luiz de Moura Sobrinho
Walter Manoel Alves 

DIA 27
Eduardo Lavrador
Ernesto F. Figueiredo
José Gonçalves dos Santos
Marilena Rodrigues Alves
Moises Santos de Carvalho 

DIA 28
Helio Magnani

DIA 29
Milton de Assis Godke
Otavio Santana Neto
Rita Sonia Paula Reis 

DIA 30
Benedito Borges Santana
Josias da Silva Santos
Paulo Marques

DIA 31
Gilberto Rossi Marques

DIA 01
Ronaldo F. Barbosa

DIA 02
Eraldo Alves de Souza
José Carlos C. Roldan
Luiz Gonzaga Ribeiro

DIA 03
Decio Nusa do Nascimento
José Francisco da H. Neto
Matheus Ribeiro
Nivaldo Avolio 

DIA 04
Antonio Custodio
Elizabete Fidalgo de Souza
Fernando de S. Martins
George A. do Nascimento
Isolina do Prado Rocha

DIA 05
Alberto Gonçalves Filho
João Baptista
Luis Manoel de Sousa
Luiz Carlos Tomaz
Odair Marcelino
Paulo Eduardo F. Lima
Wilson Amancio

DIA 06
Domingos R. C. Branco
Julio Cesar do Nascimento

DIA 07
Antonio Cosmos da S. Neto
Edson dos Santos
Geraldo de Matos
Janicy dos Santos Silva
Jorge Gomes Maia

Pedro Souza Lima
Rufino dos Santos Reis

DIA 08
Jefferson do N. Fernandes
José Orlando B. da Silva
Luis Augusto C. de Oliveira

DIA 09
Jader Almeida
Joel C. dos Santos
Manoel Alves da Silva

DIA 10
Carlos Alberto Santana
José da Costa Ramos
José Gomes Anjos
Joselito Alexandre Gomes
Pedro Lopes
Rodrigo Monteiro
Walmir Lapetina 

DIA 11
Arnaldo de Oliveira
Luciano Tadeu de Souza
Maria Lucia de Oliveira
Milton de Oliveira F. Filho 
Sergio Luiz Pinto da Costa

DIA 12
Ademir Jorge Farias
Benjamim Vilar de Medeiros
Carlos Alberto Mariano
Edson José dos Santos
João Ramos da Silva
Leandro da Silva
Marcos José de C. Bispo
Mario da Silva Junior

DIA 13

Antonio Eleuterio N. da Silva
Newton Bueno da C. Junior
Oliveira Menezes de Jesus
Raul Serafim de Campos
Regis Pereira

DIA 14
Edval Cicero de Souza
José Correa Dantas Filho
Nair Fernandes da Silva 

DIA 15
Antonio C. da Conceição
David Duarte Junior
Dulcelina dos S. de Jesus
Jardelina de O. Correa
Odair de Almeida
Onofre Silva de Souza
Valdinei Costa
Walter Lopes 

DIA 16
Alexandre Morais de Souza
José Gonçalves
Manoel C. dos Santos
Marcelo Fernandes

DIA 17
Florentino Bispo Braga
José N. de Almeida
Ronaldo de A. Joaquim
Virgilio dos Santos Junior

DIA 18
Carlos Zeferino de Souza
Claudinei Mendes da Silva
Margarida Davino do Prado
Rogerio Bartoloto Rocha
Valnei José Zequini

DIA 19
Benedito Rodrigues
Benicio de Almeida
Daisy A. C. dos Santos
Manoel Gomes da S. Filho
Maria Creusa B. Nascimento
Sergio Fernando de Souza
Terezinha M. Rodrigues 

DIA 20
Aldir de Souza Freire Junior
Carlos Augusto Neves
David Alexandre
Luiz Marinho Costa
Marcos Fernandes Passos
Orlando Gomes da Silva
Rubens Carlos C. Torres
Wagner Alves Aires

DIA 21
Dioneia Ferreira Correa
Germanio Pereira Barros
Manoel Justino R. Santos 

DIA 22
Daniel Ferreira
José de Jesus Apolinario
José Dilvo R. Gamas
Luiz Carlos de J. Santana
Odarino Gregorio da S. Filho
Renato dos S. Delgado  
Sergio da Costa Pereira

DIA 23
Cleria Maria S. de Araújo
José Carlos Santos
José Claudio M. Mondin
Marco Antonio M. Testa

Wagner Pereira Filho 
DIA 24

Almir Celso S. Tavares
Augusto Cesar dos Santos
Edivaldo Alves Bezerra
Flavio de Souza Custodio
Ronaldo Gonçalves  

DIA 25
Alcides Guilhermino
Alvaro Coelho
Andre Luiz da Silva Souza
Daniel A. M. Santos
Lino Paulo Lopes
Luiz Antonio Campos
Paulo Sergio Abdala

DIA 26
Alexandre F. Assunção
Jose B. de A. Mendonça
Josue Bernardes de Souza
Luiz da Silva Serra
Manoel Narciso de Lima
Rogerio Limeres

DIA 28
Acidisneia Aparecida
Ademario Fonseca Araújo
Aniceto de Souza
Ivanildo Soares da Silva
Lincoln Almeida Campos
Odemir Cunha
Pedro Maurino Rosa

Aniversariantes - Fevereiro
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A Isenção de IPI na compra de automóveis  
utilizados em favor de pessoas especiais

O Estatuto do Idoso com-
pletou dez anos, sendo que 
os benefícios por ele concedi-
dos são bastante conhecidos, 
por conta da divulgação que 
foi dada ao assunto. Existem 
inúmeros outros benefícios 
assistenciais, no entanto, que 
não são de conhecimento dos 
trabalhadores por falta de in-
formação. Hoje trataremos da 
Isenção de IPI na compra de 
automóveis utilizados em fa-
vor das Pessoas Portadoras 
de Autismo, Deficiência Física 
ou Deficiência Visual, Mental 
severa ou profunda.

 
O governo federal conce-

de isenção de IPI para aquisi-
ção de veículos em favor das 
pessoas portadoras de autis-
mo, deficiência física, visual, 
mental severa ou profunda. 
Em qualquer um desses ca-
sos, a pessoa poderá adquirir 
automóvel de passageiros ou 
veículo de uso misto, de fabri-
cação nacional, com isenção 
do IPI, o que reduz drastica-
mente o preço final pago, com 
variações percentuais diferen-
tes, conforme a quantidade de 
materiais importados usados 
na fabricação do bem.

 
O veículo poderá ser ad-

quirido até mesmo por menor 

de dezoito anos, por intermédio 
de seu representante legal. Ape-
sar do menor de dezoito anos 
não possuir carteira de habilita-
ção, o veículo poderá ser utiliza-
do por pessoa habilitada como 
forma de facilitar a locomoção 
do menor ou como fonte extra 
de renda: Um exemplo seria se 
a família do menor adquirisse 
uma van escolar ou uma cami-
nhonete para fretes e carretos.

 
Contudo, essa aquisição 

não poderá ser por meio de ar-
rendamento mercantil, também 
conhecido como leasing e o ad-
quirente para usufruir da isen-
ção deverá ser o portador da 
deficiência física, visual, mental 
ou autista. Esse benefício apli-
ca-se a cada dois anos, ou seja, 
somente depois de transcorrido 
dois anos da aquisição do veí-
culo com isenção, prazo que é 
contado a partir da emissão da 
nota fiscal do veículo, é que po-
derá ser adquirido um novo ve-
ículo com a isenção. Isso quer 
dizer que o direito à aquisição 
com o benefício da isenção do 
IPI poderá ser exercido apenas 
uma vez a cada 24 meses, sem 
limite do número de aquisições 
no transcorrer da vida.

 
Os requisitos para fruição 

da isenção são:

1. Requerimento ao Dele-
gado da Delegacia da Receita 
Federal do Brasil - (www.recei-
ta.fazenda.gov.br);

2. Laudo de avaliação que 
ateste o autismo ou a deficiência 
física, mental ou visual, emitido 
pelo SUS, serviço privado de 
saúde, contratado ou convenia-
do, que integre o SUS, pelo DE-
TRAN ou em clínicas por este 
credenciadas;

3. Declaração de Disponi-
bilidade Financeira ou Patrimo-
nial;

4. Caso o beneficiário da 
isenção seja o condutor do ve-
ículo deverá apresentar a cópia 
da sua Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH), mas caso não 
seja habilitado, deverá ser apre-
sentado cópia da CNH de até 
três condutores autorizados que 
poderão dirigir o veículo. Essa 
lista com os nome dos 3 condu-
tores poderá ser substituída me-
diante autorização do respon-
sável pela análise do pedido de 
isenção. Cabe esclarecer tam-
bém que caso seja apresentado 
o nome de um, dois ou três con-
dutores para o veículo, isso não 
impede que a pessoa portadora 
de deficiência também conduza 
o veículo, desde que esteja apto 

COLUNA JURÍDICA

para tanto, observada a legis-
lação específica.

5 - Declaração de Regu-
laridade de Situação do Con-
tribuinte Individual (DRS-CI), 
fornecida exclusivamente pelo 
INSS. Essa declaração é obti-
da diretamente no site do Mi-
nistério da Previdência Social, 
ou se preferir em uma unidade 
de atendimento da Previdên-
cia Social. E caso não seja 
contribuinte do INSS deverá 
apresentar uma declaração 
atestando essa condição de 
não contribuinte.

Por Cleiton Leal Dias Júnior 
FRANZESE Advocacia

Cuidados com o coração 
durante o Carnaval 

A direção do Sindogeesp 
alerta para os riscos ao coração 
provocados pelo consumo ex-
cessivo de álcool e de alimentos 
gordurosos durante o carnaval, 
sobretudo quando associado a 
um ritmo exaustivo de folia. Pes-
soas com problemas cardíacos 
e mesmo as saudáveis devem 
ficar atentas a sintomas como 
cansaço exagerado, falta de ar, 
dor no peito, tonteira, queda de 
pressão arterial e palpitações. 

 

Dados do INC (Instituto 
Nacional de Cardiologia) indi-
cam um aumento no número 
de ataques cardíacos e de der-
rames neste período do ano. O 
órgão listou ainda o que chama 
de "sete pecados para o cora-
ção: não se prevenir; não fazer 
exercícios físicos; não se hidra-
tar; se alimentar mal; fazer die-
tas milagrosas; consumir sal; e 
não relaxar. Portanto, beba com 
moderação e tenham todos um 
bom Carnaval.

Luiz Nunes Ferreira
Operador de Guindastes 
« 07/07/1926 - V 02/01/2014 

Jailton Vieira dos Santos
Operador de Empilhadeiras 
« 02/08/1953 - V 12/01/2014

FALECIMENTOS

No caso de falecimentos, 
favor informar o sindicato 

Telefones: 3234-9097 / 
3234-9883 / 7804-4059 

(Nazaré)

Renovação dos acordos 
coletivos volta à pauta

Além do treinamento e da 
qualificação profissional dos por-
tuários a diretoria do Sindogeep 
deu início às discussões sobre 
a renovação dos atuais acordos 
coletivos de trabalho. Com data 
base estabelecida em 1º de mar-
ço, o sindicato mantém dezenas 
de instrumentos normativos com 
empresas e terminais portuários 
instalados no Porto de Santos.

 
"A pauta de reivindicações 

para 2014 aprovada pela cate-

goria já foi devidamente enca-
minhada aos nossos principais 
e estamos negociando item por 
item referentes às questões 
operacionais, sociais e, eviden-
temente, às econômicas", dis-
se o presidente do Sindogeesp, 
Guilherme do Amaral Távora.

Por conta das renovações, 
o mandatário e os demais diri-
gente do Sindogeesp estaõ en-
frentando um verdadeira mara-
tona de reuniões.



Jornal do Sindogeesp

8 Janeiro / Fevereiro 2014

Com o pé direito
Iniciar o ano cercado de oti-

mismo e determinado a realizar 
todos os planos, metas e obje-
tivos é sempre algo importante, 
sobretudo quando os desafios se 
renovam e se revelam cada vez 
maiores para a classe trabalha-
dora, seja qual for o seguimento 
profissional. Pois foi exatamente 
esse o sentimento que tomou 
conta da direção do Sindogeesp 
com a chegada de 2014.

 
Dita pelo vice-presidente do 

Sindicato, Paulo Antônio da Ro-
cha, a frase sintetizou a opinião 
do grupo de homens que dirigem 
uma das mais importantes cate-
gorias de trabalhadores portu-
ários, avulsos e vinculados, do 
Porto de Santos, os operadores 
de guindastes e empilhadeiras 
do Sindogeesp.

 
Sem perder tempo, ao raiar 

do primeiro dia útil do ano (2) a 
direção da entidade encaminhou 
diversos expedientes aos opera-
dores portuários visando estabe-
lecer um calendário de reuniões, 
tendo como principais pautas a 
renovação dos acordos, contra-
tos e convenção coletiva de tra-
balho, bem como o treinamento e 
a qualificação dos profissionais.

 
"Com o passar dos anos as 

atribuições dos representantes 
sindicais se multiplicam e as res-
ponsabilidades só aumentam", 
disse Paulo. Para ele, os avan-
ços tecnológicos em qualquer 
setor da economia são de funda-
mental importância, mas também 
geram preocupação por conta da 
ameaça constante de perda dos 

postos de trabalho. "Vejam os 
bancários, que no início dos anos 
90 eram 732 mil e hoje são apro-
ximadamente 508 mil em todo o 
país, ou seja, uma redução de 
30% do efetivo."

 
De acordo com o sindicalis-

ta, a situação dos portuários não 
é diferente. "Quando foi constitu-
ído, à época do BAP (Boletim de 
Atualização Portuária), o Ogmo 
tinha em seu banco de dados 
mais de 15 mil homens distribu-
ídos em dez categorias e hoje 
reúne pouco mais de um terço 
daquele total". Ele garante que o 
treinamento e a qualificação pro-
fissional estão intrinsicamente li-
gados a essa redução.

 
Exímio operador de empi-

lhadeira, o vice-presidente acre-
dita que os "tempos românticos" 
outrora vividos no cais do maior 
porto do país deram lugar ao pro-
fissionalismo de resultados. "O 
mercado está infinitamente mais 
exigente e somente quem está 
atento faz parte deste universo", 
ressaltou Paulo, para quem o 
progresso e o desenvolvimento 
do porto de Santos são caminhos 
sem volta.

 
Bacharel em Direto, o di-

rigente avalia que o trabalhador 
portuário especializado atingiu 
um status semelhante ao de 
profissionais de outras impor-
tantes áreas. "Consideradas as 
devidas proporções, é como no 
ramo do Direito, da Arquitetura 
ou da Engenharia, da Tecnologia 
de Informações e até mesmo da 
Medicina, além de outros, onde 

a atualização e o aprimoramento 
constantes são elementos obri-
gatórios para se manter em ple-
na atividade".

 
Formado por uma mão de 

obra 100% especializada, o Sin-
dogeesp reúne em seus quadros 
cerca de 1.300 profissionais, en-
tre associados e representados. 
Operando diuturnamente apare-
lhos de pequeno, médio e grande 
portes em praticamente todos os 
terminais portuários de Santos, 
seja pelos métodos avulso ou 
vinculado, os trabalhadores liga-
dos ao sindicato são os principais 
responsáveis pelos sucessivos 
recordes registrados no comple-
xo portuário santista.

 
Na opinião do dirigente, as 

dificuldades verificadas em 2013 
com a tramitação da MP 595 e 

a consequente promulgação da 
Lei 12.815, a nova lei dos Portos, 
acabaram se refletindo em bene-
fícios graças ao poder de mobili-
zação da categoria e a atuação 
de seus dirigentes. "Sem dúvida 
alguma foi um momento de supe-
ração e conseguimos obter signi-
ficativos avanços".

 
Programadas estatutaria-

mente para este ano, as eleições 
do Sindogeesp são um capítulo à 
parte. "Naturalmente estamos fa-
lando do futuro da entidade e por 
consequência da categoria, e por 
isso acredito que sob a batuta do 
nosso presidente (Guilherme do 
Amaral Távora), o sindicato dará 
continuidade a um trabalho que 
vem sendo desenvolvido com 
seriedade, transparência e com-
petência", finalizou. 

Paulo Antônio da Rocha, vice-presidente do SIndogeesp

Denise C. De Giulio

A IMPORTÂNCIA DE SER ASSOCIADO
Como exigir, reivindicar, negociar, ser respeitado, fazer valer 

os direitos e as conquistas alcançadas?
Exerça sua cidadania e reivindique através do seu sindicato, lembrando que

 sem ele você é apenas mais um e não pode verdadeiramente fazer nada.
O sindicato é o único representante com respaldo legal que legitima a voz do 

trabalhador. A sua participação é extremamente importante. Seja sócio, seja forte.
 ASSOCIE-SE JÁ!


