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A caminho do centenário 

Se comemorar cinquen-
ta longos anos de atividades 
marcadas por uma trajetória 

de absoluto êxito foi um feito 
histórico, trilhar o mesmo cami-
nho de sucesso e realizações 
em busca do centenário do Sin-
dogeesp é muito mais do que o 
nosso principal objetivo. É uma 
obrigação.

 
É dessa forma que a Dire-

toria reeleita do Sindicato está 
encarando os desafios que se 
apresentam para os próximos 
cinquenta anos. Evidentemente 
que as leis naturais da vida não 
nos permitirão participar do Jan-
tar de Confraternização, do Café 
da Manhã ou da sessão solene 
na Câmara Municipal de San-
tos, cujos eventos irão celebrar 
o centenário do Sindogeesp.

 
Vale ressaltar que o lega-

EDITORIAL

do dos que por aqui passaram, 
dos que hoje aqui estão e dos 
que advirão terá sido de fun-
damental importância para que 
os brindes, placas, discursos e 
congratulações em geral cele-
brem naquele momento futuro o 
centésimo aniversário da nossa 
categoria.

 
Saudosismo ou utopia, 

passado ou futuro; não impor-
ta. Desde sua fundação o Sin-
dogeesp soube como poucos 
superar as adversidades que 
se sucederam ao longo de sua 
história, inovando e se reinven-
tando sem medo de estabelecer 
novos parâmetros para o sindi-
calismo praticado no país.

 
Mas para que as nossas 

previsões se concretizem, tor-
na-se imperiosa a continuida-
de de todo o trabalho realizado 
até aqui, de maneira que os 
avanços e conquistas obtidos 
nos campos social e econômi-
co possam se multiplicar, ou 
melhor, quintuplicar pelas cin-
co décadas seguintes.

 
Por derradeiro, salien-

to que nos últimos cinquenta 
anos estivemos sempre na 
vanguarda do sindicalismo, 
com destaque para o portuá-
rio, o que nos credencia des-
de já a permanecer à frente do 
nosso tempo pelos próximos 
cinquenta.

Guilherme do Amaral Távora
Presidente do Sindogeesp

Diretoria reeleita toma posse no dia 8 de agosto
Reeleita de forma incon-

testável em pleito realizado nos 
dias 14, 15, 28 e 29 de abril, 
a Diretoria do Sindogeesp to-
mará posse no próximo dia 8 
de agosto, em cerimônia que 
será realizada no salão social 
da sede do Sindicato. Liderado 
pelo atual presidente, Guilher-
me do Amaral Távora, o grupo 
de dirigentes seguirá à frente 
dos operadores de guindastes 
e empilhadeiras até agosto de 
2018.

 
Paulo Antônio da Rocha 

(vice-presidente), Sérgio Matias 
Nazaré (diretor social), Odair 
Mathias (1º tesoureiro), Elias 
Chamiso (2º tesoureiro), Valde-
mar Novaes Coelho (1º secretá-
rio) e Manuel Luiz Bernardo (2º 
secretário) completam o quadro 

de diretores efetivos ao lado do 
mandatário.

 
Além deles, o Sindoge-

esp terá no seu Conselho Fis-
cal Efetivo Roberto dos Santos 
Flausino, Otávio Martins Ribei-
ro e Jair da Silva Rebello Júnior. 
Já Marcelo Santana Cameira e 
André Luiz da Silva Souza fo-
ram eleitos delegados da Fede-
ração. Também tomarão posse 
os diretores, conselheiros e de-
legados suplentes.  

 
Na opinião de Guilherme, 

do Amaral, a reeleição significou 
o reconhecimento do trabalho 
que vem sendo realizado pela 
atual direção do Sindicato. "A 
continuidade do nosso trabalho 
nada mais é do que o resultado 
das realizações e dos avanços 

promovidos pelos homens que 
dirigem o Sindogeesp".  

 
Nesse sentido, o dirigente 

avalia que a solenidade de pos-
se representa a coroação de 
uma gestão pautada pela serie-
dade e comprometimento com 
a categoria. "Temos propósitos 
e objetivos bastante definidos 
para os próximos quatro anos 
e para tanto seguiremos con-
tamos com o apoio dos nossos 
associados e representados".    

 
Para a solenidade estão 

sendo aguardadas as presen-
ças de diversas autoridades, 
empresários e sindicalistas que 
atuam no seguimento portuário, 
além de associados, da ativa e 
aposentados, familiares e con-
vidados em geral. "É o reco-

meço de uma nova etapa e o 
caminho para novos desafios", 
concluiu o presidente reeleito.

Denise De Giulio

PLANTÃO 
JURÍDICO 

O atendimento do 
plantão jurídico do 

SINDOGEESP, nas 
áreas trabalhista, 

cível e previdenciária, 
é realizado na segunda 

quinta-feira de cada  
mês, das 8h às 9h, na 

sede do sindicato, 
em Santos.
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Paulo Antonio da Rocha

Desaposentação - dúvidas e esclarecimentos

Prometida pelo Supremo 
Tribunal Federal para ser vo-
tada em fevereiro deste ano, a 
tal desaposentadoria ainda não 
tem data para entrar na pauta. 
Além disso, especula-se que o 
Governo Federal vem atuando 
nos bastidores para que a medi-
da não seja aprovada, pois cau-
saria um rombo nas contas pú-
blicas estimado em mais de R$ 
60 bilhões. E enquanto nada de 
concreto acontece, muita gente 
se pergunta: Afinal, a desapo-
sentadoria vale a pena?

Cercada de muitas dú-
vidas, a espera pela decisão 
do STF vem levando diversos 
associados a buscarem infor-
mações junto ao Sindicato. "A 
matéria requer cuidado e muita 
atenção para que o tiro não saia 
pela culatra levando-se em con-
ta que estamos falando da tro-
ca de um benefício por outro", 
garante o diretor social Sérgio 
Matias Nazaré. Cerca de 75 mil 
ações tramitam nos tribunais 
pleiteando a troca.

 
Segundo ele, o primeiro 

passo a ser dado é usar a calcu-
ladora para saber se a desapo-
sentadoria vai gerar aumento no 
valor do benefício. "De preferên-
cia com o auxílio de um profis-
sional que entenda do assunto, 
um contador ou advogado previ-
denciarista, o pretendente deve 
fazer uma simulação no site da 
Previdência (www.previdencia.
gov.br), lembrando que o re-
sultado será aproximado e não 
exato".

 
Nazaré esclarece que o 

beneficiário que permaneceu na 
ativa mesmo aposentado deve 
considerar, ainda, os valores 
das novas contribuições feitas 

durante o período após conces-
são do benefício, uma vez que a 
desaposentação poderá repre-
sentar queda no ganho.

 
Considerando que o STF 

julgue obrigatória a devolução 
dos valores já recebidos, ain-
da que algumas decisões em 
instâncias inferiores tenham se 

posicionado contra isso, é pru-
dente o segurado deduzir cer-
ca de 30% do novo valor obtido 
na simulação. "É um percentu-
al máximo que o INSS poderá 
adotar como parâmetro caso a 
devolução seja imposta, alerta o 
dirigente". Ainda longe de uma 
definição, o jeito é aguardar a 
boa vontade dos magistrados.

SIMULAÇÃO

Tenha ao menos uma noção do que a desaposentadoria poderá 
representar para o seu bolso

	Acesso o site www.previdencia.gov.br;
    
 No menu, clique em SERVIÇOS AO CIDADÃO (segunda 

opção da esquerda para a direita);    

 Na página "Todos os serviços ao cidadão" clique em "Si-
mulação de Cálculo da Renda Mensal de Benefício 
Previdenciário" (terceira opção de baixo para cima); 

 Na página "Simulação de Cálculo da Renda Mensal de Be-
nefício Previdenciário", clique na palavra "aqui" (em azul, 
na frase "Realize aqui uma simulação do Cálculo da Renda 
Mensal)";

 Na tela "Simulação do Cálculo da Renda Mensal", siga as 
instruções, preencha o formulário e clique no botão Calcular.

Sérgio Matias Nazaré

Governo cria Grupo de Trabalho para fomentar a 
qualificação profissional do trabalhador portuário

A pressão exercida pelos 
sindicatos portuários de todo 
o país, principalmente os que 
atuam no Porto de Santos, sur-
tiu efeito. No último dia 15, o 
Diário Oficial da União (DOU) 
publicou a Resolução nº 1, de 
11 de julho de 2014, instituin-
do o Grupo de Trabalho (GT) 
para a implementação da Po-
lítica de Qualificação do Tra-
balhador Portuário, que ficará 
sob responsabilidade da Se-
cretaria de Portos (SEP).

 
Com o propósito de apre-

sentar propostas e estudos 
ao Plenário Permanente para 
Qualificação do Trabalhador 
Portuário, o grupo terá ainda 
a participação do Ministério da 
Educação, da Marinha do Bra-
sil e do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), represen-

tado pelo Departamento de 
Qualificação da Secretaria de 
Políticas Públicas de Empre-
go.

 
O GT contará também 

com seis representantes e res-
pectivos suplentes, sendo três 
das entidades empresariais e 
três da classe trabalhadora. 
"Mesmo com um atraso de 
mais de 20 anos, a iniciativa 
do Governo Federal é valida e 
oportuna para que, enfim, se-
jam criadas políticas de capa-
citação do trabalhador portu-
ário", disse o vice-presidente 
do Sindogeesp, Paulo Antônio 
da Rocha.

 
Segundo o dirigente, o 

Fórum será importante por-
que terá como pauta principal 
a discussão de temas relacio-

nados à formação, qualifica-
ção e certificação profissional 
dos trabalhadores do setor. 
De acordo com a Resolução, 
serão definidos escopos, pro-
postas, competências da exe-
cução e formas de financia-
mento das ações.

 
Otimista, o vice-presiden-

te ressalta a participação dos 
diversos agentes envolvidos 
com a questão portuária. "As 
perspectivas são boas porque 
o palco de discussões reunirá 
representantes das  bancadas 
governamental, dos trabalha-
dores e dos empregadores, o 
que certamente elevará o ní-
vel dos debates, considerando 
que todos têm os mesmos ob-
jetivos". A primeira reunião do 
Grupo de Trabalho está pre-
vista para o dia 28 de julho na 

sede da Secretaria de Portos, 
em Brasília.

Denise De Giulio
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Cinquentenário: Sindogeesp recebe 
homenagem da Câmara Municipal de Santos 

Com a presença de diver-
sas autoridades, empresários, 
sindicalistas, associados e fa-
miliares que lotaram as depen-
dências do plenário, a Câma-
ra Municipal de Santos realizou 
uma sessão solene em home-
nagem ao Sindogeesp na noite 
do dia 24 de junho em comemo-
ração aos seus 50 anos de fun-
dação.

 
A bonita homenagem aten-

deu a uma propositura da ve-
readora Fernanda Vannucci 
(PPS), que além de enaltecer a 
importância do Sindicato no ce-
nário portuário nacional defen-
deu uma maior participação das 
mulheres nas atividades opera-
cional e administrativa do segui-
mento da navegação.

 
Coube ao vereador Ma-

noel Constantino (PMDB), apo-
sentado da categoria como ope-
rador de guindastes, a leitura do 
discurso de saudação. O edil 
destacou a determinação e a 
coragem dos fundadores e vá-
rios momentos que marcaram 
a história da entidade sindical 
e foram de fundamental impor-
tância para sua trajetória pesso-
al como político de sucesso no 
Município.

 
Sensibilizado, o líder da 

categoria Guilherme do Amaral 

Távora recebeu uma placa co-
memorativa das mãos de Cons-
tantino e agradeceu a deferên-
cia pública em nome de todos os 
profissionais e da família Sindo-
geesp. Em seu discurso o presi-
dente do Sindicato também tra-
çou um breve histórico de lutas 
e conquistas obtidas pelo Sindi-
cato ao longo de cinco décadas. 
Emocionada, Cláudia do Amaral 
Távora, esposa do mandatário, 
recebeu um lindo arranjo de flo-
res das mãos de Fernanda Van-
nucci.

 
Presidindo a mesa e os 

trabalhos, o vereador Benedi-
to Furtado (PSB) fez uso do mi-
crofone para ressaltar a con-
tribuição dos profissionais do 
Sindogeesp para o progresso 
e desenvolvimento do Porto de 
Santos. A Câmara Municipal de 
Santos também esteve repre-
sentada pelos vereadores Mar-
celo Del Bosco (PPS), Ademir 
Pestana (PSDB), e José Teixei-
ra Filho (PRP).

 
Acompanhados dos filhos 

e esposas, que deram um toque 
todo especial à noite de cele-
bração, o vice-presidente, Pau-
lo Antônio da Rocha, o diretor 
social, Sérgio Matias Nazaré, o 
tesoureiro, Odair Mathias, o 1º e 
o 2º secretários, Valdemar Co-
elho e Manuel Bernardo dividi-

ram com Guilherme do Amaral 
os cumprimentos pela data fes-
tiva. O advogado Eraldo Fran-
zese também prestigiou a noite.

 
Representando o Po-

der Público, o secretário mu-
nicipal de Assuntos Portuá-
rios e Marítimos, José Eduar-
do Lopes, prestigiou o evento. 
Além dele, marcaram presen-
ça os presidentes, do Sindicato 
dos Estivadores, Rodnei Olivei-
ra da Silva, do Sintraport, Rob-
son Apolinário, acompanhado 
do vice Claudiomiro Machado. 

No comando do Sindicato dos 
Trabalhadores de Bloco, Jozi-
mar Bezerra de Menezes fez 
questão de levar seu abraço a 
Guilherme do Amaral e demais 
dirigentes do Sindogeesp. Além 
dele, Jorge Fonseca, Adilson de 
Souza e José Tarcísio Florenti-
no da Silva, representando res-
pectivamente os sindicatos, dos 
Vigias Portuários, dos Conser-
tadores e dos Conferentes de 
Carga, Descarga e Capatazia. 
Um coquetel servido aos convi-
dados encerrou a sessão sole-
ne.

Helena Silva

Helena Silva
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Banca Examinadora avalia Operadores de 
Porteiner (STS/PT) e Guindaste Móvel (MHC)

Com o objetivo de reco-
nhecer formalmente a habilita-
ção profissional dos operadores 
de Porteiner (STS/PT) e Guin-
daste Móvel (MHC) que exer-
cem as respectivas atividades, 
porém não possuem a certifica-
ção, a direção do Órgão Gestor 
de Mão de Obra anunciou a ins-
tauração de uma banca exami-
nadora.

 
Com o acompanhamento 

do Sindogeesp, as atividades 
da banca serão desenvolvidas 
pela Supervisão de Treinamen-
to do Ogmo em parceria com as 

empresas Libra Terminais e Ro-
drimar S/A. Com ampla divulga-
ção por parte do Sindicato, as 
inscrições aconteceram no pe-
ríodo de 14 a 18 de julho, no 
Posto de Escala 3.

 
De acordo com expedien-

te encaminhado pelo órgão 
gestor, a diplomação é neces-
sária para que o profissional 
possa participar das escalas di-
árias de trabalho. "A capacida-
de laboral já existe em função 
da prática e experiência adqui-
rida ao longo de muitos anos, 
restando apenas o cumprimen-
to das exigências legais", disse 
o 1º Secretário Valdemar Nova-
es Coelho. 

 
A iniciativa visa atender a 

Norma Regulamentadora nº 11, 
que trata do Transporte, Mo-
vimentação, Armazenagem e 
Manuseio de Materiais, e Nor-
ma Regulamentadora nº 12, 
que dispõe sobre a Seguran-
ça do Trabalho em Máquinas 
e Equipamentos. Além delas, o 
Ogmo alerta para outras obri-
gações e capacitações neces-
sárias para participação na es-
cala diária (ver quadro).

 
Valdemar ressalta que a 

direção do Sindogeesp acom-
panhará a avaliação que, além 

de atender aos dispositivos le-
gais, é indispensável para a 
complementação profissional. 
"´Trata-se de uma formalida-
de obrigatória, na qual os com-
panheiros deverão estar aten-
tos em razão da necessidade 
de serem aprovados no exame, 
e aí é bom não facilitar apesar 

Assembleia aprova renovação de ACT com a Ecoporto
Reunidos em assembleia 

realizada no último dia 18 de 
julho, os operadores de guin-
dastes e empilhadeiras repre-
sentados pelo Sindogeesp que 
atuam sob o regime de vínculo 
empregatício no Terminal Eco-
porto Santos aprovaram a re-
novação do Acordo Coletivo de 
Trabalho, com data-base em 1º 
de março.

 
Válido por dois anos - 

exercício 2014/2015 - o instru-
mento normativo prevê o rea-
juste de 6,83% sobre os salá-
rios e de 10% no vale-alimenta-
ção dos portuários. Além disso, 
estabelece a participação dos 

operadores de empilhadeiras 
de pequeno porte no Plano de 
Participação de Resultados 
(PPR) da empresa.

 
O resultado da reunião e 

a consequente continuidade 
da parceria foram bastante co-
memorados pelo presidente do 
Sindicato, Guilherme do Amaral 
Távora. "Além da garantia do 
mercado de trabalho, a exten-
são do acordo por mais um biê-
nio representa o fortalecimento 
das relações mantidas há anos 
entre o Sindogeesp e a Ecopor-
to, ex-Tecondi."

 
Segundo o dirigente, o 

processo negocial mantido en-
tre a liderança do Sindicato e 
executivos da empresa contem-
plou as duas partes. "Apesar de 
ser sempre uma queda de bra-
ço, os objetivos almejados por 
empresários e trabalhadores se 
tornam cada vez mais comuns", 
ressaltou Guilherme. 

 
Empresa e Sindicato acor-

daram, ainda, a criação de um 
grupo de trabalho bipartite, que 
ficará responsável pela elabo-
ração de estudos que viabili-
zem critérios e métodos para a 
remuneração por produtividade 
dos operadores de guindastes 
e Reach Stackers.

HABILITAÇÕES E CAPACITAÇÕES NECESSÁRIAS 
PARA PARTICIPAÇÃO NA ESCALA

1.		Estar ativo, ou seja, não estar afastado por motivo de saúde, 
acidente de trabalho, vínculo ou cumprimento de punição 
disciplinar;

2.  Ter o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) atualizado e 
com a declaração de aptidão para o exercício da função de 
operador de equipamento;

3.  Ter certificação no Curso Básico de Arrumação e Estiagem 
Técnica (CBAET), ou equivalente;

4.  Ter certificação no Curso de Operação com Cargas Perigosas 
(COCP);

5.  Ter certificação no Curso de Sinalização para a Movimentação 
de Cargas (CSMC);

6.  Ter certificação no curso de Procedimento Operacional 
Padrão de Contêiner e Sacaria (CPOPCS);

7.  Ter certificação no Curso de Capacitação em Segurança do 
Trabalho Portuário (CCSTP).

Valdemar Novaes Coelho

Denise De Giulio dos anos de bagagem", afirmou 
o dirigente, ressaltando a cola-
boração das empresas na em-
preitada. "De certa forma estão 
contribuindo para a valoriza-
ção dos profissionais do Sindo-
geesp". As datas de início das 
avaliações serão informadas 
nos locais de escala.

Guilherme do Amaral Távora

Denise De Giulio
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DIA 01
Elizabete Fidalgo de Souza
Fabio Gonçalves
Nilson Ramos de Abreu
Sergio Alves Martins

DIA 02
Ademir José dos Santos
Edison Ribeiro dos Santos
Euclides Moreira S. Neto
Gilberto Cardoso de Oliveira
Mario Sergio Defeu

DIA 03
Daniel Rodrigues de Oliveira
José Roberto F. da Silva
Paulo de Oliveira
Paulo Martins de Souza
Pedro Paschoal de Moraes
Vera Alice Antonio da Silva

DIA 04
Gonçalo Fernandes Moyses
Helio Areda Soares
Marcell Matos dos Santos
Zaida Vieira Veiga

DIA 05
João Francisco Gonçalves
Manoel Rodrigues Luzirao
Nilda Marques Paschoal
Sergio Budha

DIA 06
Antonio Ferreira Filho
João Antonio da Silva
José Valdir Menezes
Kleber Alexandre da C. Botani
Misael dos Santos

Paulo Roberto S. Fonseca
DIA 07

Felizita de Oliveira Ferreira
José Claudio Ferreira
Sergio Gomes das Neves

DIA 08
Antonio Teixeira M. Junior
Carlos Alberto da Silva
Flavio Benedicto Pegoretti
Jair Rodrigues Luz

DIA 09
João Faustino de Oliveira
Luiz Carlos Rodrigues
Reinaldo de Souza Santos

DIA 10
Aderbal Gomes dos Santos
Antonio Tavares Ferrinho
Getulio Rocha dos Santos
José Carlos D. dos Santos
Julio Cesar Roberto
Mauro Correa Narciso
Osmar Henrique Fernandes
Roberto Hernandez
Rogerio Fonseca de Jesus

DIA 11
Jackson Batista da Silva
João Luiz dos Santos Filho
José Freitas
Luciano Ferreira de Lima
Ronaldo de Abreu Gato

DIA 12
Cristiano A. de Cerqueira
Isaquiel Xavier
Manoel de Abreu Sa Filho

DIA 13
Antonio dos Santos Anjos
Elzira Morgado da Costa
José Pereira Guedes Filho
José Roberto Figueira

DIA 14
José Carlos dos Santos
Maria Noemi da Silva

DIA 15
Antonio Sanches Filho
Carlos Levino Ribeiro
Cicero Procopio Pinheiro
Danilo de Barros
Donizetti da Silva
Roberto Vitorino Jorge
Wladimir Lins de Almeida

DIA 16
Geraldo Soares Amorim
Ivaldo Fernandes B. Filho
Joyce dos Santos
Luiz Carlos de Lemos
Marco Aurelio D. dos Santos
Onivio Lemos

DIA 17
Carlos Alberto de Jesus
Eronides Pedro Dias
José Benedito C. Junior
José Sergio dos Santos

DIA 18
Belmiro Paiva Gonçalves
Eudes Silva de Carvalho
Gustavo Esteves Joanson
Lizete do N. Fernandes.
Orlando Nascimento Costa

DIA 19
Antonio Carlos Camillo
José Onofre Pimenta
Jurandir Ribeiro da Silva
Marcos Antonio da Silva
Nilton Amorim Castro
Sandro Roberto C. Agria
Vicente Alves Melo

DIA 20
Arimond Parolini
Celso da C. dos Santos
Dorgival Crispin Santos
Edmar Silva Moreira
Haroldo Peres Fornos
José Carlos P. de Jesus
Josue Micalle
Pedro de Oliveira

DIA 21
Adailton Maia Cascaes
Luiz Alberto Grammlich
Luiz Gustavo dos S. Muniz
Salvador Melo

DIA 23
Fernando Marcelino Silva
Silvio Cesar Barbosa Soares
Vlademir Mulero

DIA 24
Iracema Lopes Peres
José Roberto Gomes
Marina Martins da Silva

DIA 25
Cristo Paschalis
Francisco Antonio da Silva
Marcus Alberto O. de Souza

Nelson da Silva Martins
Sudario Higino de Carvalho

DIA 26
Carlos Auriema Marques

DIA 27
Antonio de Abreu Ferreira 
Carlos Alberto Doro
Carlos Alves da Silva
Guilherme F. do Nascimento
José Luiz Campos
José Ricardo R. Francisco
Paulo Sergio da S. Coelho

DIA 28
Roberto Vitorino Jorge Junior

DIA 29
Aparecido Alves Pereira
Carlos Eduardo Pinho
Idenarte de Almeida
Sylas Rodrigues Carvalho
Vicente de Paula Soares

DIA 30
José dos Santos Mota
Luiz Alberto Barbosa

DIA 31
Adilson Flavio de Freitas
Almir Elias da Silva
Fabio Andrade Carvalho
Jony Nunes da Silva
José Antonio dos Santos
Luiz Carlos da Silva Baracho
Maria Mercedes Santana
Paulo David de Brito Xavier

DIA 01
Alvarina Maia da Silva
Augusto Giacomin
Carlos Roberto de Souza
Erivan Agenor A. da Silva
José Pereira Lima
Nardy Mazzitelli Domingues
Wilson Gomes da Silva

DIA 02
Carlos Alberto A. dos Santos
Luiz Ricardo do Nascimento
Natalicio S. Albuquerque

DIA 03
Gilberto Damiao R. de Castro 

DIA 04
Antonio José Neto
Fabio Amorim da Silva
Raul Carli
Valdir Pereira da Silva

DIA 05
Antonio Simões Ferreira
Benedito Carlos dos Santos
Gilberto Prado
Neide da Silva Alvarez

DIA 06
Ademar Bittencourt
Armando Gaudencio B. Neto

DIA 07
Claudio Luiz de Jesus
Hermogenes P. da S. Sereno
João Simplicio de Moraes
Josefa Vital Santna Santos
Ricardo da Silva Bezerra

DIA 08
Adilson de Oliveira
Jamil José
Olga Maria F. Rodrigues

DIA 09
Cicero Leonardo de S. Filho
Walter Lopes

DIA 10
Geangiullio Alves
Jorge Miguel de Oliveira
Waldir Gonçalves

DIA 11
Antonio Marcos G. Araujo
José Correa dos Santos
Manoel Alves Meireles
Sebastião de Oliveira Filho

DIA 12
José Luiz Sanchez Pereira
Marcelo Fernandes Passos
Rosalina Aparecida de S. Lima

DIA 13
Francisco Jefferson S. da Silva
José Alves Sobrinho
Luiz Antonio da Costa
Luiz Fernando S. R. de Carvalho

DIA 14
Antonio Ribeiro da Silva
Mario Augusto F. dos Santos
Odair Narciso Pierre
Sebastião Ferreira de O. Filho
Zizi Lopes Jastre

DIA 15
Armando Soares Figueiredo

Everaldo dos Santos Correia
João Paulino Sobrinho
Lucio Alves
Nivaldo de Assuncao
Sergio Sanches de Almeida

DIA 16
Albano Pereira de Jesus
Ivair Astrogildo dos Santos
Manoel Alves do Nascimento
Silvio Bua

DIA 17
Alcione Souto Costa
Fabio Alves Coelho
Henrique dos Santos Filho
Paulo Lopes da Silva
Roberto Agostinho Madeira

DIA 18
Adenilson dos Santos
Arnaldo Moura
João Carlos Garcia Collaço
Maria de Lourdes F. Barroso
Nelson de Souza Ribeiro
Roberto Mariano de Moraes

DIA 19
Jorge Gonçalves dos S. Junior
Luiz Agapito de Souza

DIA 20
Antonio Carlos dos S. Souza
Djalma de Jesus
Jandyra Neta Reis
Nologa Maria do Vale Cardoso
Oscar da Fonseca Branco

DIA 21

Marco Aurelio Monteiro Doria
Umbelina Farias E Silva

DIA 22
Alfredo Martins Filho
Benedita Conceição C. Santos
Luiz Paulo de Castro
Reynaldo de Souza

DIA 23
Aguinaldo João Florencio
Antonio Silveira da Silva
Denis da Silva Oliveira
Jair de Oliveira Souza
José Carlos de Oliveira 

DIA 24
Alvaro Alberto Meira
Avir Dias Fernandes
Carlos Mario Silva
Eronides Braz Pereira
Henrique Moura Filho
João Carlos do Espirito Santo
Manoel Martins de Neves
Maria Rosa Gouveia Silva
Marineide Calixto de S. Lemos
Moacir Soares de Novaes
Nelson Teixeira de S. Junior
Osvaldo Silva Monteiro

DIA 25
Ari José de Vasconcelos
Claudemir Dias da Silva
José Alenore da Silva
Marcelo da Silva Paz

DIA 27
Agostinho Massoca

Airton de Oliveira
Florisvaldo Souza
Nelson Guimaraes dos Santos
Ricardo F. Nascimento
Roberto dos S. Flausino
Wagner de Carvalho

DIA 28
Alaelson C. Albuquerque
Carlos Rodrigues de Jesus
Milton Pontes Ribeiro
Osmar do Nascimento Costa

DIA 29
Armindo dos Santos
Carlos Soares Taira
Francisco Pereira Santos
Jaime Miguel dos Santos
José Lazaro da Silva

DIA 30
Alexandro S. da Fonseca
Carlos Alberto de O. Neves
João Batista Silveira
José Augusto Bernardo
Oswaldo Casado
Regina Celia G. de C. Pierr
Reinoldo Silva Schaefer

DIA 31
Andrea Barbosa
Aparecido D. Gonçalves
Genilton Ramos de Oliveira

Aniversariantes - Agosto
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Como deve ser remunerado o empregado 
que falta em parte da jornada de trabalho?

Se a ausência do traba-
lhador estiver entre aquelas 
que a lei considera como justi-
ficadas o empregador deverá 
efetuar o respectivo pagamen-
to. Entretanto, se a ausência 
não for justificada legalmente, 
como deve proceder o empre-
gador? As dúvidas são muitas 
e bastante comuns no am-
biente de trabalho portuário. 

Nesse sentido, confira os es-
clarecimentos do advogado do 
Sindogeesp, Eraldo Franzese.

 
"Supondo que o empre-

gado se apresente ao serviço 
somente para o período poste-
rior ao intervalo para refeição, 
sem ter justificativa legal para a 
ausência do primeiro período, 
o empregador poderá impedir 
o seu ingresso em serviço acu-
sando o dia como falta injusti-
ficada. E, mesmo que autorize 
o ingresso em serviço, poderá 
fazer o desconto das horas não 
trabalhadas", assegura o juris-
ta. 

 
Segundo ele, tanto em 

uma como em outra hipótese 
o empregador poderá efetuar 
também o desconto da remu-
neração do dia de repouso se-
manal. "O artigo 11 do Decreto 
27.048/49 estipula que perderá 
a remuneração do dia de re-
pouso o trabalhador que, sem 
motivo justificado ou em virtu-
de de punição disciplinar, não 
tiver trabalhado durante toda a 

COLUNA JURÍDICA

Antonio Joaquim Albino
Operador de Guindastes 
« 23/06/1927 - V 30/05/2014 

Waldemar de Abreu
Operador de Empilhadeiras 
« 13/11/1949 - V 15/06/2014

Nelson Correa
Operador de Empilhadeiras 
« 20/09/1938 - V 21/06/2014

João Luis Severiano Santana
Operador de Guindastes 
« 13/05/1952 - V 21/06/2014

FALECIMENTOS

No caso de falecimentos, 
favor informar o sindicato 

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

(Nazaré)

semana, cumprindo integral-
mente o seu horário de traba-
lho". É bom não facilitar.

 
Para o 1º secretário, Val-

demar Novaes Coelho, as ins-
truções do responsável pelo 
setor jurídico são importantes. 
"No passado tivemos muito 
esse tipo de problema, prin-
cipalmente na época em que 
nos transferimos da Codesp 
para o Ogmo, mas hoje em dia 
isso praticamente acabou".

 
O parceiro Manuel Luiz 

Bernardo engrossa o coro. "Há 
anos que estamos fazendo 
um trabalho bastante agres-
sivo em termos de conscienti-
zação junto aos trabalhadores 
e hoje estamos colhendo os 
resultados reunindo uma mão 
de obra cada vez mais profis-
sional e comprometida", disse 
o 2º secretário do Sindicato.

Eraldo Franzese
Advogado do SINDOGEESP

SINDICALIZE-SE 
E AJUDE-NOS A 

FAZER UM  
SINDOGEESP 

CADA VEZ MAIS 
FORTE

Manuel Luiz Bernardo

Denise De Giulio

Contas de 2013 aprovadas por unanimidade
Em mais uma demonstra-

ção de confiança e credibilidade 
no trabalho sério e transparente 
realizado pelos homens que co-
mandam o Sindogeesp, reunida 
em assembleia realizada no dia 
30/06/2014, a categoria delibe-
rou pela aprovação unânime 
das contas e do balanço patri-
monial referentes ao exercício 
de 2013.

 
Ao lado do 1º tesoureiro 

Odair Mathias, responsável pe-
las finanças da entidade, o pre-
sidente Guilherme do Amaral 
Távora detalhou com proprie-
dade as demonstrações contá-
beis e notas explicativas refe-
rentes às receitas e despesas 
consolidadas pelo Sindicato no 

ano anterior.
 
Segundo Guilherme, o re-

sultado operacional do Porto de 
Santos teve impacto direto na 
saúde financeira do Sindoge-
esp. "Temos que levar em con-
sideração que a movimentação 
de cargas tem reflexos imedia-
tos no resultado operacional do 
complexo como um todo, inter-
ferindo na economia do país, 
da cidade, e nas projeções do 
empresariado, sindicatos e ou-
tros agentes envolvidos com a 
atividade".

 
No ano passado, o com-

plexo portuário santista tota-
lizou o volume de 114 milhões 
de toneladas. Já para este ano 

as projeções apontam para 122 
milhões. "Apesar do recorde de 
cargas em 2013, o volume físico 
poderia ter sido mais agressivo 
não fosse a estagnação do setor 
no primeiro semestre por conta 
da votação da nova lei dos Por-
tos", lembrou o dirigente.

 
Além do parecer favorável 

emitido pelo Conselho Fiscal, 
a aprovação unânime traduziu 
o reconhecimento da entidade. 
"A assembleia é sempre impor-
tante para referendar o compro-
misso da administração com a 
categoria, bem como para for-
talecer a interação com os tra-
balhadores para que todos te-
nham ciência da vida cotidiana 
e financeira da entidade", finali-

zou Odair Mathias.

Odair Mathias

Denise De Giulio
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Cinquentenário: Café da Manhã com sabor especial
Alegre e descontraído co-

mo sempre, porém diferente, re-
pleto de nostalgia e lembranças 
de antigas e importantes passa-
gens que trouxeram um sabor 
todo especial. Assim foi o último 
Café da Manhã do Sindogeesp. 
Realizado no dia 05 de junho o 
tradicional evento matinal cele-
brou a passagem dos cinquenta 
anos de fundação do Sindicato.

 
Reunindo figuras e perso-

nagens marcantes que ajuda-
ram a escrever as mais belas 
páginas da história da entidade, 
o encontro atraiu trabalhadores 
da ativa, aposentados, familia-
res e simpatizantes em geral, 
além de membros da diretoria 
da casa. 

 Como todo bom anfitrião, 
o presidente do Sindogeesp, 
Guilherme do Amaral Távora, 
era só alegria ao recepcionar os 
convidados. "É um Café da Ma-
nhã muito especial, sobretudo 
porque estamos rememorando 
muitos outros que realizamos ao 
longo dos anos".

 
O tesoureiro Odair Ma-

thias, um dos responsáveis pelo 
sarau comemorativo, também 
estava satisfeito. "Nada mais 
justo do que celebrar o cinquen-
tenário com aqueles que sem-
pre nos acompanham e nos aju-
dam a fazer do Café da Manhã 
um acontecimento de absoluto 
sucesso".

Muito já se falou aqui nes-
te informativo sobre a alegria, 
descontração, fartura, capricho 
e a beleza dos jantares de con-
fraternização realizados anual-
mente pela direção do Sindo-
geesp. Assim como não foram 
poucas as laudas escritas 
abordando a efetiva participa-
ção dos associados, familiares 
e convidados ilustres que con-
tinuam fazendo da tradicional 
festa uma das mais elegantes 
e concorridas da região.

 
Considerando, portanto, 

a histórica noite que, de que-

bra, também celebrou os 50 
anos de fundação do Sindi-
cato, nada mais justo do que 
deixar o olhar mágico da câ-
mera retratar os momentos 
de pura alegria e eternizá-los 
para que as próximas gera-
ções tenham a exata noção da 
importância e pujança do Sin-
dogeesp. Destaque-se, ainda, 
o discurso proferido pelo an-
fitrião da noite, o presidente 
Guilherme do Amaral Távo-
ra, que emocionou a todos.  
 
Confira as fotos no site do sindi-
cato: www.sindogeesp.com.br.

Denise De Giulio

Jantar de Confraternização celebra os 50 anos do Sindogeesp

Saul Rodrigues

Saul Rodrigues Saul Rodrigues


