
JORNAL DO SINDO GE ESP 
Sindicato dos Operadores em Aparelhos Guindas tescos, Empilhadeiras, Máquinas e Equipamentos 

Transportadores de Carga dos Portos e Terminais Marítimos e Fluviais do Estado de São Paulo
MARÇO / ABRIL 2013 - Ano IX - Nº 48

JORNAL DO SINDO GE ESP 

Denise C. De Giulio

Sindicato dos Operadores em Aparelhos Guindas tescos, Empilhadeiras, Máquinas e Equipamentos 
Transportadores de Carga dos Portos e Terminais Marítimos e Fluviais do Estado de São Paulo

MARÇO / ABRIL 2014 - Ano X - Nº 54

Reeleição incontestável (pág. 2)

Jantar do Cinquentenário: convites 
à venda na secretaria (pág. 5)

Metas e objetivos para os 
próximos 4 anos (pág. 8)

Denise C. De Giulio

50 ANOS DE LUTAS E GLÓRIAS
Sindogeesp receberá homenagem da Câmara Municipal de Santos

Denise C. De Giulio



2 Março / Abril 2014

Jornal do Sindogeesp

JORNAL DO SINDOGEESP é uma publicação do Sindicato dos Operadores em Aparelhos Guindastescos, Empilhadeiras, Máquinas e Equipamentos Transportadores 
de Carga dos Portos e Terminais Marítimos e Fluviais do Estado de São Paulo, localizado à rua Manoel Tourinho 168, no bairro do Macuco, em Santos/SP. Telefone: 
3234-9097. Presidente: Guilherme do Amaral Távora; Vice-presidente: Paulo Antonio da Rocha; 1º Secretário: Valdemar Novaes Coelho; 2º Secretário: Manuel 
Luiz Bernardo; Diretor Social: Sérgio Matias Nazaré; 1º Tesoureiro: Odair Mathias; 2º Tesoureiro: Elias Chamiso. Diretoria Suplente: Ademilson Cid Rodrigues, 
André Luiz da Silva Souza, Carlos Eduardo Brunetto, Celso da Conceição dos Santos, Ilveni Vitório dos Santos, Sergio Budha e Lúcio Ramos Gonçalves. Conselho 
Fiscal Efetivo: Otávio Martins Ribeiro, Roberto dos Santos Flausino e Jair da Silva Rebello Júnior. Conselho Fiscal Suplente: Alessandro de Abreu, Carlos de Araújo 
Lima e Sérgio Aparecido Lima. Delegação Federativa Efetiva: José Luiz Teixeira da Cruz e Marcelo Santana Cameira. Delegação Federativa Suplente: Adenilson 
dos Santos e Faber Eduardo Neiva. Jornalista Responsável: Nelson Domingos De Giulio – Mtb. 61.264 - Edição e Redação: Nelson Domingos De Giulio. Fotos: 
Denise Campos De Giulio e créditos. Diagramação: Denise Campos De Giulio - Tiragem: 1.200 exemplares - Impressão: Gráfica Diário do Litoral (3226-2051).

Reeleição incontestável 
 Transparente, limpa, sé-

ria e democrática. Esses são 
apenas alguns adjetivos que 
podem traduzir o processo elei-
toral realizado no mês de abril 
que legitimou nas urnas a úni-
ca chapa concorrente, coman-
dada pelo atual presidente Gui-
lherme do Amaral Távora, para 
continuar dirigindo os destinos 
do Sindogeesp pelos próximos 
quatro anos. 

Realizado em primeiro e 
segundo escrutínios por conta 
da exigência do quórum míni-
mo previsto no Estatuto Social 
da entidade, o pleito transcor-
reu de maneira tranquila e sem 
qualquer registro de intercor-
rência nas cinco unidades de 
votação. A participação maciça 
dos associados da ativa foi de-
cisiva para a reeleição da cha-
mada Chapa Única, que tam-
bém contou com a importante 
colaboração dos aposentados 
da categoria.

 
A manutenção da atual di-

retoria para o exercício de mais 
um mandato representa a con-
sagração do trabalho que vem 
sendo desempenhado com 
comprometimento, seriedade 
e competência ao longo dos 
últimos anos. É o reconheci-

mento do associado que segue 
confiando numa administração 
ancorada em alicerces, ideais e 
propostas concretas que visam 
tão somente o engrandecimen-
to de uma categoria que se 
torna cada vez mais imprescin-
dível em toda e qualquer ope-
ração portuária. 

 
Deve-se enaltecer a for-

ma libada e transparente com 
que o processo foi conduzido, 
de maneira propositiva e ade-
quada aos anseios de uma 
classe que construiu sua his-
tória com muito trabalho. Vale 
ressaltar o respeito ao Estatuto 
Social da entidade, que pautou 
a boa ordem dos procedimen-
tos enriquecendo o diálogo e 
o sempre saudável debate no 
campo das ideias construtivas.

 
Ficaram à margem isola-

das ações e ínfimas injúrias que 
não ganharam eco no seio da 
categoria e em nada contribu-
írem com a sólida e inabalável 
imagem da instituição, repre-
sentada e dirigida por homens 
retos e libados que acabam de 
ser reeleitos de forma incontes-
te. Na vitória da credibilidade, 
da ética e da experiência quem 
venceu foi o Sindogeesp. A to-
dos o nosso muito obrigado.

EDITORIAL Posse da diretoria será no dia 08 de 
agosto na sede social do Sindaport

Confira os integrantes da chapa eleita que comandarão a entidade 
pelos próximos quatro anos (agosto de 2014 a agosto de 2018).
Diretoria Efetiva Diretoria Suplente
Guilherme do Amaral Távora Ademilson Cid Rodrigues 
Paulo Antonio da Rocha José Luiz Teixeira da Cruz
Odair Mathias Carlos Eduardo Brunetto
Manuel Luiz Bernardo Celso da Conceição dos Santos 
Sérgio Matias Nazaré  Ilveni Vitório dos Santos 
Valdemar Novaes Coelho José Joaquim Neto
Elias Chamiso Sérgio Budha
Conselho Fiscal Efetivo Conselho Fiscal Suplente
Roberto dos Santos Flausino Sérgio Aparecido Lima
Otávio Martins Ribeiro Osvaldo de França Matos
Jair da Silva Rebello Júnior Alessandro de Abreu
Delegação Federativa Efetiva Delegação Federativa Suplente
Marcelo Santana Cameira Fábio Távora Amado
André Luiz da Silva Souza Faber Eduardo Neiva

 A Câmara Municipal de 
Santos realizará no dia 24 de 
junho (terça-feira) evento ofi-
cial em comemoração aos 50 
anos de fundação do Singo-
geesp. A sessão solene que 

atende a propositura da ve-
readora suplente, Fernanda 
Vannucci (PPS), acontecerá 
no plenário do bonito Caste-
linho, antiga sede do Corpo 
de Bombeiros e está prevista 

Câmara Municipal de Santos prestará homenagem 
ao Cinquentenário do Sindogeesp

para iniciar às 20h.
 
Na ocasião, em nome de 

toda a diretoria e dos trabalha-
dores da categoria o presiden-
te Guilherme do Amaral Távora 

receberá uma placa comemo-
rativa em alusão à data.  São 
aguardadas as presenças de 
autoridades, empresários, sin-
dicalistas do seguimento por-
tuário, além de associados.  

Denise C. De Giulio

O Sindaport fica na Rua Júlio Conceição, 91 - Vila Matias - Santos/SP
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50 anos de lutas e glórias
  Apesar de comemorar 

50 anos de existência, a bonita 
história do Sindogeesp teve iní-
cio um ano antes, mais preci-
samente no dia 23 de março de 
1963, quando 97 trabalhadores 
especializados na operação de 
máquinas se reuniram na sede 
do Sindicato dos Ensacadores 
e Carregadores de Café de 
Santos para discutir a criação 
da Associação Profissional dos 
Motoristas em Guindaste do 
Porto de Santos.

 
A criação da entidade sig-

nificou a independência da ca-
tegoria, até então vinculada ao 
Sindicato dos Operários Portu-
ários, atual Sintraport. Um ano 
depois, em 8 de Junho de 1964, 
a entidade foi finalmente reco-
nhecida pelo ministro do Traba-

lho, Arnaldo Lopes Sussekind, 
como Sindicato dos Motoristas 
em Guindaste do Porto de San-
tos. "Foi uma árdua luta para 
que esse objetivo fosse atingi-
do", disse o presidente Guilher-
me do Amaral Távora.

 
Em franca expansão na 

base territorial e crescimento 
no campo laboral, devidamente 
reconhecido não só como en-
tidade representativa nas ope-
rações de guindastes, como 
também de empilhadeiras, em 
1992 passou a denominar-se 
Sindicato dos Operadores em 
Aparelhos Guindastescos, Em-
pilhadeiras, Máquinas e Equi-
pamentos Transportadores de 
Carga dos Portos e Terminais 
Marítimos e Fluviais do Estado 
de São Paulo.

 Após nove anos instala-
do em uma sede alugada na 
Praça da República, em 21 de 
dezembro de 1972 o SINDO-
GEESP adquiriu com recursos 
próprios o imóvel localizado na 
Rua Doutor Manoel Tourinho, 
nº 168, no bairro do Macuco, 
em Santos, atual sede da en-
tidade. "Os anos de chumbo 
mantiveram a entidade sob in-
tervenção entre 1974 e 1977, 
mas não impediram que os 97 
corajosos companheiros en-
frentassem os generais para 
fundarem o Sindicato", lembrou 
o atual mandatário.

 
Ao longo destes 50 anos 

o SINDOGEESP foi presidido 
por Jarbas Pacheco Barroso, 
que ficou à frente da entidade 
por quatro gestões de (1963 a 

1974); Antônio Germano Nas-
cimento Filho (1977 a 1980); 
José Carlos Galluzzi (1980 a 
1983); Guilherme do Amaral 
Távora (1983 a 1989); Carlos 
Alberto Sartori (1989 a 1992); 
João Carlos Cruz (1992 a 
1995) e novamente Guilherme 
do Amaral Távora, no comando 
do sindicato desde 1995, em 
sua sexta gestão consecutiva. 
Atualmente o SINDOGEESP 
conta com 1.400 associados.

 
Não fosse a valentia, a de-

terminação e o caráter de cada 
um daqueles 97 trabalhadores, 
certamente o Sindogeesp não 
seria hoje uma dos mais res-
peitados sindicatos portuários 
do Brasil. "A eles a nossa eter-
na gratidão", concluiu Guilher-
me.      

Presidente eleito defende participação 
dos sindicatos nas questões macros

Com investimentos pratica-
mente paralisados em razão das 
disputas judiciais envolvendo Go-
verno e empresários, os reflexos 
negativos se sucedem em esca-
la afetando todos os demais se-
tores do comércio marítimo, em 
especial os trabalhadores portu-
ários, que seguram o lado mais 
fraco da corda. 

 
E quando a administradora 

do maior e mais importante porto 
do país, no caso a Codesp, ad-
mite uma queda de 55,7% em 
seu lucro líquido apenas nos três 
primeiros meses do ano é porque 
as coisas realmente vão de mal 
a pior. Os números que se apre-
sentam evidenciam que a retra-
ção é notória e nessa toada fica 
fácil prever a proximidade de um 
"tsunami" operacional/adminis-
trativo de consequências impre-
visíveis.

 
E a preocupação cresce a 

cada dia. "As licitações ou relici-
tações das áreas não acontecem 
e é natural que o empresário não 
vai investir milhões de dólares 
numa área ou terminal que pode-
rá deixar de ser seu a qualquer 
momento, e aí o reflexo no traba-
lhador é imediato uma vez que 

ele sobe no equipamento para 
trabalhar num clima de total in-
segurança sem saber se no dia 
seguinte a máquina estará lá", 
afirmou o presidente, Guilherme 
do Amaral Távora.

 
Reeleito para comandar a 

entidade por mais quatro anos, 
ele defende uma participação 
maior das lideranças sindicais 
nos grandes debates sobre os 
portos nacionais. "Temos que to-
mar como exemplo o sindicalismo 
praticado nos portos europeus e 
norte-americanos, mais atuan-
te e participativo nas discussões 
macros e de interesse público", 
ressaltou.

 
Ele observa que em nenhum 

momento os prejuízos dos traba-
lhadores foram mencionados nas 
diversas matérias veiculadas na 
mídia local e nacional referentes 
aos problemas envolvendo a dra-
gagem no Porto de Santos. "Não 
há como mensurar as perdas da 
massa salarial que se sucederam 
desde 2007, quando o Governo 
resolveu lançar o Plano Nacional 
de Dragagem, que até o momen-
to não resolveu nada".

 
Apesar do PND já ter con-

sumido R$ 1,6 bilhão dos cofres 
públicos, os grandes navios se-
guem impossibilitados de atra-
carem nos portos brasileiros. O 
maior exemplo está em Santos, 
cujo porto deixa de movimentar 
anualmente 500 mil contêineres, 
transportando cerca de R$ 35 
bilhões em mercadorias.  "Esta-
mos falando de prejuízos irrepa-
ráveis para os portuários e para 
a economia, local e do país, e por 
isso vou defender junto aos com-
panheiros das demais entidades 
uma participação mais ampla nas 
questões majoritárias".

 
Em termos de gestão pú-

blica, juntas as sete companhias 
docas estatais registraram um 
passivo de mais de R$ 3,5 bilhões 
em 2012. Os números de 2013 
ainda estão na caixa preta. Para 
Guilherme, os trabalhadores de-
vem seguir os passos do segui-
mento empresarial, que já pre-
para uma proposta de alterações 
na Lei 12.815 a ser entregue aos 
três principais candidatos à presi-
dência da república: Dilma Rous-
seff (PT), Aécio Neves (PSDB) e 
Eduardo Campos (PSB). "Temos 
que fazer exatamente o mesmo e 
apresentar as nossas propostas", 
concluiu.

SINDICALIZE-SE 
E AJUDE-NOS A 

FAZER UM  
SINDOGEESP 

CADA VEZ MAIS 
FORTE

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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Guilherme toma posse no Conselho de Autoridade Portuária
ao lado de Guilherme. Ambos 
foram indicados pela Federação 
Nacional dos Portuários (FNP) e 
terão como conselheiros suplen-
tes os sindicalistas Everandy Ci-
rino dos Santos, presidente do 
Sindaport, e Pedro Luiz Pache-
co, que preside a Associação 
dos Conferentes de Capatazia.

    
Os outros conselheiros 

titulares são o presidente do 
Sindicato dos Estivadores, Rod-
nei Oliveira da Silva, e Marco 
Antonio Tadeu Deniz Sanches, 
presidente do Sindicato dos 
Conferentes de Carga, Descar-
ga e Capatazia, indicados res-
pectivamente pela Federação 
Nacional dos Estivadores (FNE) 
e Federação Nacional dos Con-
ferentes e Consertadores de 
Carga e Descarga, Vigias Por-
tuários, Trabalhadores de Bloco, 
Arrumadores e Amarradores de 
Navios, nas Atividades Portuá-
rias (Fenccovib). Na suplência 
dos dois estarão o estivador 
João Carlos de Oliveira Ribeiro, 
secretário do Sindestiva local, e 
Jozimar Bezerra de Menezes, 
presidente do Sindicato dos Tra-
balhadores de Bloco.

Guilherme do Amaral Távora

Denise C. De Giulio

Objetivo é intensificar o treinamento 
e a qualificação profissional 

Alheia a momentânea es-
tagnação do setor portuário de-
corrente das incertezas jurídicas 
causadas pela nova regulamen-
tação, a direção do Sindogeesp 
segue mantendo tratativas com 
empresas e terminais, Ogmo, 
Cenep e Marinha do Brasil vi-
sando a não interrupção do 
aperfeiçoamento profissional.

 
Entusiasta por natureza, 

um dos mais ferrenhos bata-
lhadores pela qualificação dos 
trabalhadores é o segundo se-
cretário do Sindicato, Manuel 
Luiz Bernardo. "Temos que nos 
manter em dia com as nossas 
obrigações, aptos e sempre atu-
alizados para subirmos e ope-
rarmos quaisquer equipamentos 
que de tempos em tempos che-
gam ao Porto de Santos".

 
Ao lado dos demais diri-

gentes reeleitos, Manuel vê na 
qualificação laboral a garantia 
do mercado de trabalho. "Em 
termos de máquinas e equipa-
mentos cada vez mais moder-
nos, asseguro que o Sindogeesp 
reúne os melhores e mais capa-
citados profissionais do merca-
do, e é justamente por acreditar 
no potencial desse pessoal que 
vamos renovar a nossa luta nes-
se reinício de mandato reivindi-
cando mais habilitação para os 
companheiros".

 
Desde o início do ano diver-

sos operadores já participaram 
das aulas, teóricas e práticas, 
ministradas pelas empresas e 
entidades responsáveis. "Prio-
rizamos de forma equilibrada o 
treinamento dos avulsos e dos 
vinculados e pretendemos inten-
sificar esse processo de apren-
dizado", disse Manuel, lembran-

do que a mão de obra ofertada 
pelo Sindogeesp é 100% espe-
cializada. Segundo ele, a apti-
dão para lidar com os diversos 
métodos de manipulação das 
cargas é a marca registrada dos 
profissionais do Sindogeesp.

O presidente do Sindoge-
esp, Guilherme do Amaral Tá-
vora, foi empossado membro 
titular do Conselho de Autorida-
de Portuária (CAP) de Santos 
como um dos representantes do 
bloco dos trabalhadores portuá-
rios. A posse aconteceu na sede 
da entidade no último dia 09 de 
maio e contou com a presença 
de diversas autoridades, empre-
sários e lideranças sindicais do 
seguimento.

 
Graças ao seu rico históri-

co de relevantes serviços pres-
tados atuando em defesa dos 
trabalhadores dos portos brasi-
leiros, em especial os de San-
tos, Guilherme teve seu nome 
referendado pelo ministro da 
Secretaria de Portos, Antonio 
Henrique Silveira.

 
Considerado por seus pa-

res um dos mais experientes 
líderes sindicais do país na ati-
vidade portuária em razão dos 
seus quase 30 anos de militân-
cia, o presidente do Sindogeesp 
promete muito trabalho no cole-
giado e a qualificação profissio-
nal terá prioridade. "O processo 

de treinamento deve ser contí-
nuo e muito bem planejado para 
atender as demandas a curto, 
médio e longo prazos".

 
O recado do representan-

te do Sindogeesp teve endereço 
certo e foi bem recebido pelos 
demais integrantes e pelo co-
mandante do Órgão. "A capa-

citação profissional é um tema 
estratégico e o grande estran-
gulamento do setor", afirmou o 
novo presidente do CAP, Maurí-
cio Ferreira Neto,  ao tomar pos-
se ao lado de Guilherme e de 
outros conselheiros.

 
O presidente do Sintra-

port, Robson Apolinário estará 

Manuel Luiz Bernardo

Denise C. De Giulio

FIQUE LIGADO!
05/06/2014 

CAFÉ DA MANHÃ

em comemoração ao 
50º aniversário do 

SINDOGEESP
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Café da Manhã também celebrará os 50 anos do Sindogeesp
Como prévia e aqueci-

mento para o Jantar de Come-
moração ao Cinquentenário do 
Sindogeesp, a diretoria da en-
tidade resolveu celebrar a data 
também no tradicional Café da 
Manhã, que será realizado na 
sede social do Sindicato um 
dia antes (05) da grande festa 
no Clube de Regatas Vasco da 
Gama.

 
"Não é todo dia que se 

comemoram cinquenta anos 
de existência e por isso vamos 
antecipar a confraternização e 

Comemoração do Cinquentenário será no dia 6 de junho
 A diretoria do Sindoge-

esp vem se dedicando diu-
turnamente aos preparativos 
do evento que irá celebrar 
os 50 anos de fundação do 
Sindogeesp. A grande festa 
contará em detalhes com to-
dos os ingredientes neces-
sários para ser considerada 
o acontecimento social de 
2014.

 
À exemplo do Jantar 

de Confraternização realiza-
do no ano passado, o local 
escolhido foi novamente o 
charmoso e aconchegan-
te Salão Social do Clube de 

Regatas Vasco da Gama, na 
Ponta da Praia, em Santos. 
Limitados a 400 pessoas, os 
convites já estão à venda na 
Secretaria do Sindogeesp, ao 
custo de R$ 200,00 para os só-
cios e R$ 220,00 para os não 
sócios, valores que corres-
pondem ao casal.

 
Das 21h de sexta às 02h 

da madrugada de sábado os 
"pés de valsa" poderão se 
divertir e dançar ao som da 
tradicional Banda Trilha So-
nora. "Estamos planejando 
uma festa que ficará marca-
da para sempre na história do 

Sindogeesp, não apenas pela 
passagem dos 50 anos da 
entidade, mas também pelo 
capricho, organização e gran-
diosidade do evento", afirmou 
o 1º tesoureiro, Odair Mathias.

 O jantar ficará a cargo 
do Buffet Terrace regado a 
muita cerveja e refrigerantes 
gelados e a um cardápio far-
to e variado preparado cui-
dadosamente para atender 
os mais exigentes paladares. 
A decoração ficará por conta 
da renomada Flores Mania. O 
Traje exigido para o jantar é o 
esporte fino. O Clube de Re-

gatas Vasco da Gama fica 
na Av. Saldanha da Gama, 
33/35.   

ao mesmo tempo prestigiar os 
nossos frequentadores assídu-
os do sempre concorrido Café 

da Manhã", explicou Odair, que 
aproveitou para enaltecer a ma-
ciça participação das mamães 

do Sindogeesp, homenageadas 
no último evento realizado em 
comemoração ao Dia das Mães. 

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

Odair Mathias

Denise C. De Giulio



Jornal do Sindogeesp

É com alegria e grata satisfação que a Diretoria do Sindogeesp 
cumprimenta cada um dos associados aniversariantes,

 desejando-lhes muitas felicidades.
Aniversariantes - Maio
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DIA 01
Acrisio Carvalho de Oliveira
Cesar Ricardo Alves Costa
Odair do Nascimento Costa

DIA 02
Edmar Cavazini Machado
Erasmo Ramos dos Santos
Nilo Pimentel Bandeira
Vera Lucia Tineo Espinhel

DIA 03
Epaminondas Borja Cruz
João de Oliveira Penha
José Alexandre S. Germano
José Vieira Santos
Maria de Lourdes Fagundes
Nelson Dias

DIA 04
Charles Hanson Alberto
Ivonaldo dos Santos Bueno
José Roberto Santos
Roberto João Andrade
Valdir Barreto

DIA 05
Alexandre Manoel de Oliveira
Antonio Barbosa Soares
Antonio de Jesus
Arlindo Andrade Oliveira Filho
Denis Diego Correa
Homar Carlos Silva Mateus
José Rodrigues

DIA 06
João Barcellos da Silva
Manoel Fernandim
Mario Antonio da Conceição

DIA 07
Aluisio Barbosa
Antonio de Menezes Lessa
Arnaldo de Oliveira
Deusdete da Silva José
João Carlos Cardoso
Rogerio Ramos Moura

DIA 08
Davi Olegario
Mauro Fabio
Moises da Silva
Rogerio Mariano da Silva

DIA 09
Antonio Bernardino Ferreira
Gilberto Souza

DIA 10
Joaquim Almeida dos Santos
Manoel Gilberto T. Almeida
Ricardo Ribeiro de Araujo

DIA 11
Anesio Francisco da H. Filho
Glauto José Vicente
Leonor Mendes Albano
Osvaldo Honorato

DIA 12
José Nunes dos Reis
Mario da Graca Correa
Roque da Silva Salles Filho

DIA 13
Gabriel Ferreira Cordeiro
João de Araujo
João Luiz Severiano Santana
José Edson de Souza
Rubens Celso S. de Souza

DIA 14
Neander Shimizu
Paulo Henrique de Moraes
Ruth Cardoso Nascimento

DIA 15
Alberto da Silva Machado
José Fernando Correa
Luiz Carlos dos Santos
Sergio Ricardo Nazare

DIA 16
Alisson da Conceição Fontes
Aurelio Ramos Soares
Braulio Villarinho
Elmo Claudio da Silva

DIA 17
Antonio José de Jesus
Genisio Pereira Lucas
Ricardo Ribeiro

DIA 18
Bernardino dos Santos
Fernando Cesar S. Santos
Horacio Gonçalves
Maria de Jesus C. Alves
Pedro Correa Mendonca

DIA 19
Benedito José da Silva
José Martins da Silva Filho
José Teles de Oliveira
Valdemar Novaes Coelho

DIA 20
Clodoaldo Augusto Neves
Edgar dos Santos Mariano
Joaquim de Almeida
Wilson Joaquim

DIA 21
Elias Lemos dos Santos
Gaetana Afonso Bezerra

DIA 22
Adalberto Acylino Morrone
Eduardo dos R. de Oliveira
Elton Alves Teixeira
Gilson Ferreira Serrano
José Andrade de Jesus
Manuel de Paula Neto
Marcelo Nascimento Pinheiro
Osvaldo de Franca Matos
Therezinha de J. B. da Silva

DIA 23
José Teixeira Higino
Sidiney Marcatti
Tarcisio José de Resende

DIA 24
Antonio de Abreu Filho
Cicero Alves dos Santos
Edson Campos Aleixo
Ricardo dos Santos

DIA 25
Ademilson Otero Peres
Antonio Prytulak
Edson Carlos Santos Souza
Osvaldo Campregher
Roberto Afonso

DIA 26
Ademilson Cid Rodrigues
Carisvaldo M. dos Santos
Claudine Branco Junior
Francisco Lapetina
Ivaldo Vale dos Santos

Nilo Roberto Mantovani
Sergio Luiz Fernandes
Walter Paiva da Silva Freitas

DIA 27
Aguinaldo Soares Leite Filho
Edson Luiz Agria dos Santos
José Ranulfo B. dos Santos
Valquiria de Souza Andrade

DIA 28
Andre Luiz dos Santos
Elisio Fernandes
João Batista de O. Sobrinho

DIA 29
Helvio de Jesus Marques
Roberto Alvares

DIA 30
Adailton Dantas Prado
Carlos Alberto Tavares
João Zeferino Marques Neto
José Henrique de Carvalho
Josiel de Souza e Silva
Luiz Ascencao G. Thome
Nicholas Hanson Alberto
Rogerio Vieira Ribas
Sebastião R. Gonçalves
Wellington Ferreira Gomes

DIA 31
Andre Ferreira da Silva
João Almeida Santos
João Lopes Francisco
Jorge Luiz Ferreira
José dos Santos Cruz
José Pinto de Andrade
Serafim Trindade A. de Jesus

DIA 01
Alexandre Pereira Santos
Eduardo Ramos Filho
Euclides Luiz da Silva
Jaime Rodrigues
Murilo dos Santos Vieira

DIA 02
Gildo Perico
José Roberto M. Ferreira
Marcia de Lourdes Pereira
Plinio Arao da Silva

DIA 03
Carlos Eduardo dos Santos
João Barros de Souza
José Barbosa Soares
José Carlos de O. Farias
Reinaldo Correia Souza
Rogerio Valentim da Luz 

DIA 04
Alvaro Dias Filho
Antonio Carlos Gomes
Antonio Xavier Nunes
Elias Chamiso
Geraldo Angelo da Silva

DIA 05
Helio Santana Nuno
José de Castro
José Osvaldo de Souza

Josemar Ventura de Souza
Nelson F. Gonçalves

DIA 06
Ezequiel M. R. da Silva Junior
Horacio Ferreira
Odair Martins
Reginaldo Wander Haagen

DIA 07
Djalma do Nascimento
Donizete L. de Santana
Isaias Rodrigues dos Santos
Miguel de Franca Freitas
Nivio da Silva Martins
Waldomiro Salviano Dias

DIA 08
Waldyr Martins

DIA 09
Carlos Paes Marinho
Marcio Ricardo de Souza

DIA 10
José Carlos Machado

DIA 11
Alfredo Duarte Junior
Antonio Jorge da Silva
Everton Soares de Oliveira
José Pinheiro de Araujo
Rafael Sanches Neto

DIA 12

Antonio José de Faro
Gilberto Silva Ferreira

DIA 13
Alexandre de Lima Carauba
Antonio Bezerra de Farias
Eduardo C. de Oliveira
Waldir Fernandes Figueiredo

DIA 14
Anezia Americo de Jesus
Claudio B. Soares
Francisco X. P. Montenegro
Lucio Ramos Gonçalves
Waldemar Gara

DIA 15
Adelina Soares da Fonseca
Inacio Nicacio da Silva
Otavio Martins Ribeiro

DIA 16
José Guilherme de Oliveira
Manuel Ferreira Arlindo
Nelson Batista da Silva
Oswaldo Conceição Guerra

DIA 17
Bruno Faro dos Santos Vieira
Carlos Luiz Maria

DIA 18
José Olinto de Paula
Josue Francisco Tine

Sergio S. de Almeida Junior
DIA 19

Ailton Caetano Andrade
José Alberto Alves da Silva
Maria Nazare dos S. Silva
Moacir Tenorio dos Santos
Sidney Fernandes

DIA 20
Ailton Mendes
Durval Chagas
João Vicente Filho
Reinaldo da Silva

DIA 21
Arlindo Andrade Oliveira
Valdelir Sizoti

DIA 22
Alex Vitor Reis Serafim

DIA 23
Antonio Joaquim Albino
Darwiniana Dias Alves
João Martins de Oliveira
Luiz Henrique dos Santos
Pedro Rabelo dos Santos 

DIA 24
João Batista do N. Santos
João Batista R. da Silva
João Carlos dos Santos
Jorge Luiz Alves Netto

DIA 25
Rogerio Martinez

DIA 26
Alberto Maciel de Oliveira
Andre Cardoso de Sousa
Milton Gonzaga da Silva
Sergio Ricardo da Silva

DIA 27
Givanildo de Menezes

DIA 28
Americo Trindade
Arnaldo Gonçalves da Silva
Jailton Barbosa Nascimento
Luiz Henrique Benincasa
Sebastião Pedro da Silva

DIA 29
Argemira Souza de Oliveira
Luana Mircy Bettino
Pedro Paulo Pontes Ribeiro
Valter Silveira

DIA 30
Jair da Silva Rebello Junior
José Torres de Jesus
Juarez Feliciano da Silva
Luciano G. dos Santos
Luiz Rodrigues
Sidnei Santi Guimaraes
Wagner Francisco Barbosa

Aniversariantes - Junho
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O empregado de empresa pública ou sociedade de economia 
mista não pode ser dispensado sem motivo claro

O empregado de empre-
sa pública ou sociedade de 
economia mista, sob o regime 
celetista, não goza da estabili-
dade do art. 41 da CR/88.  En-
tretanto, crescem os julgados 
que entendem que o ato de 
dispensa de tais empregados 
deve observar os princípios 
insculpidos no art. 37 da Carta 
Magna, especialmente a im-
pessoalidade, a moralidade e a 
eficiência, podendo a rescisão 
ser revista pelo Poder Judiciá-
rio e pela própria Administra-
ção Pública, quando afrontar 
tais princípios para que o em-
pregado seja reintegrado.

 
Tal postura da jurispru-

dência parte da premissa que 
como integrante da Adminis-
tração Pública indireta as em-
presas públicas e sociedades 
de economia mista devem ao 
praticar seus atos de admissão 

e demissão atender aos princí-
pios que regem a Administração 
Pública: da legalidade, morali-
dade, publicidade, impessoali-
dade, isonomia e prevalência do 
interesse público sobre o parti-
cular, dentre outros, para que 
seus atos administrativos este-
jam revestidos da legitimidade e 
legalidade (art.37 da CF).

 
A autonomia administrativa 

de tais empresas, portanto, não 
é irrestrita e justamente por isso 
seus atos administrativos devem 
ser desprovidos de qualquer in-
teresse, escolhas de índole pes-
soal ou de caráter puramente 
subjetivo tanto no processo de 
admissão quanto no de demis-
são. Isso protege tais empresas 
de ingerências políticas.

 
Isso não significa que o 

Poder Judiciário nega à tais 
empresas, em situações de ne-

cessidade comprovada, o direito 
de demitir sem justa causa qual-
quer empregado, mas por impe-
rativo constitucional e legal, tais 
empregadores não podem ser 
considerados como um empre-
gador comum e o ato de dispen-
sa deve ter um motivo adminis-
trativo claro e definido.

 
O fundamento para exi-

gir a motivação está na Lei nº 
9.784/99, que rege o processo 
administrativo no âmbito da Ad-
ministração Pública Federal, e 
no seu art. 50 dispõe: “Art. 50. 
Os atos administrativos deverão 
ser motivados, com indicação 
dos fatos e dos fundamentos 
jurídicos, quando: I neguem, li-
mitem ou afetem direitos ou in-
teresses; (...) § 1º A motivação 
deve ser explícita, clara e con-
gruente, podendo consistir em 
declaração de concordância 
com fundamentos de anteriores 

COLUNA JURÍDICA

pareceres, informações, deci-
sões ou propostas, que, neste 
caso, serão parte integrante 
do ato”.

 
Vale lembrar que o que 

sacramentou esse entendi-
mento pretoriano foi a decisão 
proferida pelo STF ao analisar 
caso análogo de empregado 
da Empresa de Correios e Te-
légrafos - ECT, decisão esta 
proferida em Recurso Extraor-
dinário nº 589998 submetido 
ao regime da repercussão ge-
ral, e que afetou todas as em-
presas públicas e sociedades 
de economia mista, de todas 
as esferas, e não apenas a 
ECT, corroborando o entendi-
mento acima exposto.

Eraldo Franzese
Advogado do SINDOGEESP

Consignado merece atenção especial, enquanto fator 
previdenciário e desaposentação seguem indefinidos

Osmar Cezar Dias
Operador de Guindastes 
« 29/09/1935 - V 21/02/2014 

Sebastião Muniz dos Santos
Operador de Empilhadeiras 
« 07/07/1949 - V 09/05/2014

FALECIMENTOS

No caso de falecimentos, 
favor informar o sindicato 

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

(Nazaré)

ximadamente 1 milhão de no-
vos contratos são consolidados 
todos os meses em operações 
realizadas por nada menos que 
60% dos beneficiários da Previ-
dência Social.

 
"Os dados são alarmantes 

e merecem uma atenção espe-
cial por parte do Governo Fe-
deral uma vez que os níveis de 
endividamento dos aposentados 
tendem a aumentar cada vez 
mais e podem gerar um impacto 
social negativo", disse o diretor 
social Sérgio Matias Nazaré.

 
Apesar do desconto em fo-

lha, o Governo ainda não encon-
trou meios de evitar a inadim-
plência na modalidade, que 
fechou 2013 com um calote de 
50%. "É preciso se programar 
e ter muita cautela na hora de 
pensar em fazer um empréstimo 

consignado", alertou Nazaré.
 
Com relação ao polêmico 

fator previdenciário, o dirigente 
informa que o Governo adiou a 
discussão para 2015 em razão 
das eleições presidenciais des-
te ano. "É estranho porque  o 
próprio Planalto já reconheceu 
a ineficácia do modelo, inclusive 
apresentando estudos que com-
provam a significativa redução 
de 40% dos valores dos bene-
fícios, e isso foi dito pelo próprio 
ministro da Previdência, Gari-
baldi Alves Filho, e ainda assim 
continua empurrando com a bar-
riga".

 
Por outro lado, o tema de-

saposentação já está no forno e 
prestes a ser julgado pelo Su-
premo Tribunal Federal. A data 
para o julgamento do Recurso 
Extraordinário ainda não foi de-

finida, mas ao que tudo indica 
deverá ocorrer antes que o pró-
ximo chefe da Nação seja eleito. 
A decisão é aguardada por cer-
ca de 480 mil aposentados que 
seguem trabalhando.   

Sérgio Matias Nazaré

Denise C. De Giulio

O Sindicato Nacional dos 
Aposentados vem denunciando, 
desde fevereiro, o excessivo le-
que de facilidades para a obten-
ção do crédito consignado junto 
às instituições financeiras. Apro-



Jornal do Sindogeesp

8 Março / Abril 2014

Metas e objetivos

  Independentemente do 
término ou do início de um novo 
mandato, o mercado de trabalho 
foi, é e sempre será a motivação 
maior na atividade sindical em 
qualquer seguimento, e no portu-
ário as coisas não são diferentes. 
Basta lembrar que os trabalha-
dores do setor travam uma árdua 
e constante luta pela garantia do 
emprego desde que o Gover-
no Federal resolveu lançar o tal 
PL 8, transformado no início de 
1993 naquela que ficou conheci-
da como a Lei de Modernização 
dos Portos – 8.630, que, no âm-
bito trabalhista, não modernizou 
absolutamente nada e resultou 
num grande retrocesso para os 
portuários de todo o país.

 
Levando-se em conta, por-

tanto, que os últimos vinte e um 
anos foram marcados por suces-
sivas e incansáveis batalhas em 
defesa dos postos de serviços, 
ao que tudo indica os próximos 
não serão diferentes. "O novo 
marco regulatório (Lei nº 12.815, 
de 2013) trouxe poucos avanços 
e muitas incertezas até porque, 
em tese, ainda não saiu do pa-
pel", avaliou o vice-presidente do 
Sindogeesp, Paulo Antonio da 
Rocha.

 Nesse sentido, o sindica-
lista acredita que as dificulda-
des serão ainda maiores para os 
trabalhadores dos portos. "Com 
Governo e empresários trocan-
do acusações os portuários pre-
cisam se manter coesos e mo-
bilizados porque naturalmente 
estão no lado mais fraco dessa 
balança e por isso devem estar 
preparados para enfrentar as 
prováveis futuras adversidades". 

 
Desentendimentos à parte, 

Paulo informa que com o térmi-
no do processo eleitoral a dire-
ção do Sindogeesp arregaçou as 
mangas e sem perder tempo re-
tomou os compromissos cotidia-
nos. "Estamos traçando algumas 
metas e objetivos para o man-
dato que se inicia em agosto e a 
agenda de reuniões objetivando 
as renovações dos atuais acor-
dos coletivos mantidos com de-
zenas de empresas e terminais 
portuários segue no topo das 
prioridades".

 
Segundo ele, a queda de 

braço com o empresariado do 
setor é constante. Enquanto as 
lideranças sindicais reivindicam 
a manutenção das equipes, dos 
benefícios e conquistas adqui-
ridas, a reposição das perdas 
inflacionárias, o ganho real e 
outros itens de caráter econômi-
co, a bancada patronal faz exa-
tamente o caminho inverso na 
mesa de negociação.

 
Além da manutenção, a 

defesa do mercado de trabalho 
quanto à representatividade das 
atividades desempenhadas pela 
categoria também está na pau-
ta. "Até hoje neutralizamos com 
absoluto sucesso todas as inves-
tidas de outras entidades que in-
sistiram em desrespeitar a nossa 
privilegiada condição de catego-
ria diferenciada", assegurou o di-
rigente.  

Paulo Antonio da Rocha

Denise C. De Giulio

É sabido que a disciplina, o 
esforço e a dedicação constituem-
-se seguramente em elementos 
de fundamental importância para 
a obtenção do sucesso individual. 
Sem essas qualidades, as chan-
ces de êxito praticamente inexis-
tem seja na esfera pessoal ou no 
âmbito profissional sobretudo se 
ele for exercido de forma coletiva.

 
Dessa forma, a máxima 

popular de que "sozinho não se 
chega a lugar algum" já provou 
toda sua eficácia ao longo da 
história, deixando claro que uma 
única voz, por mais extraordinária 
que seja, será pouco ouvida se 
comparada a várias outras mani-
festadas de maneira uníssona e 
harmoniosa, a voz das massas. 

 

Sem ela muito pouco ou 
quase nada teria sido possível em 
termos de avanços e conquistas 
coletivas no campo trabalhista. 
"Infelizmente alguns trabalhado-
res recém-vinculados nas empre-
sas ainda não se deram conta da 
importância da união e da mobi-
lização de uma categoria que se 
dá através da organização sindi-
cal", disse o primeiro secretário, 
Valdemar Novaes Coelho.

 
O sindicalista esclarece que 

um trabalho de conscientização 
junto a esses trabalhadores está 
sendo preparado pela direção 
do Sindicato. "A sindicalização 
é importante não apenas para a 
garantia dos direitos e conquis-
tas, mas também nas questões 
sociais onde o trabalhador e seus 
dependentes gozam de várias 
vantagens e benefícios. Seremos 
mais incisivos nesse aspecto".

 
O Sindogeesp oferece am-

pla rede de convênios nas áreas 
da Saúde, Educação, Esportes, 
Turismo, Cultura e Entreteni-
mento, além de outros. A entida-
de também disponibiliza suporte 
jurídico e atendimento médico 
ambulatorial gratuito, com pro-
fissionais à disposição na sede 
do Sindicato. "O fortalecimento 
da instituição e a valorização da 
profissão estão diretamente liga-
dos a um quadro sindical sólido e 
consistente".

Sindicalização é sinônimo de  
direitos, garantias e benefícios

Valdemar Novaes Coelho

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!

SUBSEDE TEM NOVO ENDEREÇO 
Av. Oswaldo Cruz, 1.635 – Sítio Paecará

Vicente de Carvalho/Guarujá-SP


