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Progresso e
Desenvolvimento de
Santosprodesan

Dando continuidade às medidas de redução
de custos, a Prodesan homologou a concorrência do
número de carros em sua frota, reduzindo o custo em
31 ,4%.
Medidas contra o desperdício continuam

Está sendo desenvolvida uma aplicação
para facil itar os processos que controlam a uti l ização
de veículos, o consumo de combustíveis e as horas
trabalhadas pelos motoristas da Prodesan ,
atualmente gerenciados pelo Departamento
Administrativo. A aplicação tem como objetivos
principais:

controlar a uti l ização dos veículos, apurando
horas paradas e trabalhadas, fornecendo
informações para o dimensionamento da frota e
de motoristas;
controlar o consumo de combustíveis, para

implementar soluções que possibi l item a redução
de custos;

controlar os abastecimentos, facil itando a
conferência das informações e a liberação do
faturamento ao fornecedor;
facil itar o acesso às informações a partir da
autenticação do usuário.

•

•

•

•

Cata-treco
faz atendimento para
descartes e entulhos

A atividade reuniu 26 participantes, que aprenderam a importância do uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs), indispensáveis durante atividades de risco. Também foram orientados sobre o uso correto de
instrumentos para combater incêndios, como extintores e mangueiras.

A capacitação incluiu tarefas de combate a princípios de incêndio. Foram uti l izados extintores com água
pressurizada (para debelar fogo em material sólido), com pó químico seco (uso em líquido inflamável) e com gás
carbônico (destinado a equipamentos energizados). Os brigadistas ainda aprenderam a resgatar vítimas prestando os
primeiros socorros. Em outro momento, o grupo participou de simulação em ambiente confinado com fumaça para
testar os conhecimentos adquiridos no curso.

Servidores recebem curso da
Brigada de Incêndios

Servidores da Prodesan concluem curso de capacitação para Brigada de
Incêndios, no centro de treinamento Universo, em Guarujá
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O vereador do município de Cajati , Sidnei
Bico, esteve este mês em visita oficial à sede da
Prodesan . Na ocasião, Sidnei foi recebido pelo
presidente da empresa, Odair Gonzalez, onde
conheceu as instalações da Prodesan e obteve
detalhes sobre a sua área de atuação na limpeza
urbana e usina de asfalto,
entre outros serviços
realizados pela Instituição.

O principal objetivo
do vereador é aproveitar a
experiência da Prodesan
para aplicar em Cajati .

Odair Gonzalez em reunião com Sidnei Bico

Cajati quer
padrão Prodesan

Sidnei Bico, vereador
de Cajati

Prodesan
reduz frota

O destino de entulhos e descartes de
materiais velhos, como móveis e eletrodomésticos,
entre outros objetos sem condições de uso, deve ser
um só: o Cata-Treco.

O serviço da Prefeitura Municipa de Santos,
gerenciado pela Prodesan , atende gratuitamente
para retirada de objetos, mediante agendamento pelo
telefone 0800-7708770. Munícipes e empresas que
produzem menos de 200 quilos de entulhos e
descartes também devem contatar o serviço.

O Cata-Treco visa evitar o lançamento de
peças inservíveis e entulho nas ruas. O descarte
irregular obstrui bocas de lobo e galerias pluviais, além
de atrair ratos e insetos, prejudicando o meio ambiente
e a saúde das pessoas.

Instituída em janeiro pela Prefeitura, a lei
complementar 792, que trata do Programa Municipal
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção
Civil, prevê multas que variam de R$ 300 a R$ 30 mil
para os munícipes que não realizarem o descarte
adequado. Desde que a nova legislação passou a
vigorar, foram aplicadas 30 intimações pela Semam
(Secretaria de Meio Ambiente), responsável pela
fiscalização.

Os infratores
devem ser

denunciados pelos
telefones 0800-

11 2056, da
Ouvidoria Pública,
ou 3226-8088 e
3226-8080, da

Semam.

Cata-Treco: 0800-7708770

Ouvidoria Pública: 0800-11 2056

foto: SECOR
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Ao iniciarmos este artigo, façamos uma
pequena homenagem a esse grande homem, que nos
apresentou (na geração dos 40, 50 e 60) a cidade,
pondo-nos em contato com a nossa verdadeira
história: Francisco Martins dos Santos, um
apaixonado por esta terra, que através de sua visão
de historiador e poeta, deu-nos a conhecer a relação
dos patrimônios históricos da cidade. A Santa Casa
da Misericórdia de Santos, os canais projetados por
Saturnino de Brito, o Porto de
Santos, o “botequim” do Gonzaga,
que deu nome a nossa praça mais
visitada pelos turistas, o capítulo
sobre os piratas em Santos, a Bolsa
do Café e tudo o que esta terra
santista tem de notável e
inesquecível, em especial a atuação
de homens de enorme valor, que
contribuíram para a caminhada do
progresso em nossa cidade. Foi na
tri lha desses homens consagrados pelo amor a nossa
terra, todos inteiramente voltados para o bem-estar
da população santista, que foi del ineada, passo a
passo, a criação da Prodesan , criada com objetivos
bem estabelecidos, mas que podemos resumir na
expressão contemporânea “responsabil idade social”.

Nos primórdios da comunidade, tão bem
eternizados por Benedito Calixto, já dá para
percebermos que a paisagem, ainda que bonita,
instiga-nos a pensar em como viviam os habitantes
daqui, naqueles tempos. Do nosso olhar, agora mais
atento, enxergamos o talento do artista, mas e
também, o quanto havia a ser feito, no que se refere à
melhoria das condições de vida em todos os aspectos
sociais. Condições essas que iriam e foram sendo
sanadas, no intuito que nos anima até hoje, de
adotarmos políticas públicas que nos levem à
qualidade de vida, que exige cada vez mais trabalho,
planejamento cuidadoso, para darmos aos santistas a
qualidade de vida, desejada, nunca alcançada, pois

que funciona como processo inconcluso, apesar de
tantas conquistas sociais, que o atual Prefeito, olhos
atentos ao devir, aponta-nos com a clareza dos
verdadeiros cidadãos politizados e idealistas.

O momento atual nos exige o cuidado cada
vez maior com a natureza, ecologia, meio ambiente,
ou seja, progresso baseado nos postulados do que
entendemos hoje por sustentabil idade.

Quando falamos em sustentabil idade, a
primeira ideia que nos vem à mente,
é a preservação do meio ambiente.
Fazemos, cada qual no seu limite de
atuação, a nossa parte, mas ainda
temos um longo caminho pela
frente, talvez perpétuo. Apesar da
hipérbole, podemos afirmar sem
receio, que o engajamento da
população em geral poderia ser
mais significativo, pois trata-se, no
caso, da vida do planeta. Temos já

condições de entender, minimamente, que fazemos
parte de um sistema universal, que faz com que o que
acontece num determinado lugar, atinja, como se
fosse por ressonância energética, a toda a
humanidade. Deparamo-nos com situações precárias,
e em situações que já deveríamos ter el iminado do
agendamento, na pauta diária de nossa atuação.

Temos um compromisso, e vamos resgatar a
imagem da Prodesan na sociedade santista, dentro
de uma visão progressista e humanista.

Nossa Preocupação não é tão simplista,
como pode parecer, quando consideramos a
Prodesan como empresa preocupada com a limpeza
urbana e fiscal izadora de obras. Temos isso bastante
claro. O que objetivamos agora é uma visão ampla
sobre esses assuntos, partindo em entendimento, real
e concreto, dessas questões tão importantes, sob a
visão ampliada da Responsabil idade Social.
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Uma visão progressista
e humanista por Odair Gonzalez,

presidente da Prodesan - Progresso e
Desenvolvimento de Santos.

A Prodesan arrecadou, no final do mês de
junho/201 3, 551 itens, entre roupas masculinas,
femininas, infantis, calçados, travesseiros,
cobertores, fraldas infantis, guarda-chuva, cachecóis
e toalhas, para o Fundo Social de Solidariedade de
Santos. A doação faz parte da 8ª Campanha
Metropolitana do Agasalho, uma iniciativa em
conjunto dos fundos sociais de Santos, Bertioga,
Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Cubatão,
I tanhaém, Peruíbe e Mongaguá, com apoio do
Governo do Estado.

As caixas com os itens foram entregues
pela Arquiteta da Prodesan , Marly Alvarez Cimino,
ao responsável pelo recebimento das doações ao
Fundo Social de Solidariedade.

Você pode continuar doando. As prioridades
atuais de doações são cobertores e peças de
vestuário para crianças de zero a 1 0 anos.

Campanha
do Agasalho

Com a casa cheia, o Sintracomos - Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e
do Mobil iário de Santos - comemorou a passagem do
26 º aniversário do Departamento de Aposentados no
último sábado (22). Em solenidade comandada pelo
presidente do sindicato, Macaé Marcos Braz de Oliveira,
a diretoria homenageou os 1 6 associados mais antigos.

O presidente da Prodesan , Odair Gonzalez,
foi uma das autoridades convocadas para participar
da solenidade. Durante o evento, Odair saiu em
defesa dos
aposentados,
destacando a
injustiça que se
faz com os
aposentados
neste país, onde a
categoria não
pode se mobilizar,
sem direito a
greves e outras
manifestações.
"O governo jogou
fora uma mão de
obra que um dia
ajudou o Brasil
crescer. Se hoje
temos riquezas,
devemos aos
aposentados."

Sintracomos comemora
26º aniversário do

Departamento de Aposentados

O Departamento de Tecnologia da Informação -
DINF, da Prodesan, obteve a 1 0ª colocação do Prêmio
Mário Covas na categoria “Inovação em Gestão
Municipal”. O grupo desenvolveu o sistema SIGES
(Sistema Integrado de Gestão Escolar) de melhoria
contínua para a educação. O projeto vem sendo
desenvolvido desde 2005 em uma parceria entre a
Prodesan e a Prefeitura Municipal de Santos, através da
Secretaria de Gestão.

O Prêmio vem reconhecer de forma positiva o
trabalho conjunto entre a Administração Municipal e a
equipe técnica, onde a chave do sucesso está no
envolvimento e no comprometimento dos seus gestores.
Trata-se de um sistema de grande importância e que
mudou a gestão educacional do Município.

Mais Prêmios
Como reconhecimento de sua qualidade e

relevância, o SIGES foi o vencedor dos prêmios Inovação
em Gestão Escolar do Ministério da Educação (2008) e
TI & Governo (2007).

Prêmio Mário Covas

Prodesan na Exposec
Os funcionários Felinto Júnior e Aurélio Ramos

(foto), do Departamento de Tecnologia da Informação
- DINF, participaram da XVI EXPOSEC - International
Security Fair (Feira Internacional de Segurança), que
aconteceu em São Paulo entre os dias 1 4 e 1 6 de maio
de 201 3.

O objetivo era conhecer novidades em
tecnologia e serviços, como centrais de monitoramento,
Circuitos Fechados de Televisão (CFTV), cofres, controle
de acessos, sistemas de identificação, vigilância,
segurança eletrônica e da informação etc. O knowhow
adquirido vai apoiar decisões técnicas relacionadas à
manutenção e melhorias do CFTV da Empresa.

C.R.E. - Novos
representantes tomam posse

As eleições para composição da nova
diretoria do CRE - Conselho de Representantes dos
Empregados da Prodesan, ocorreu no dia 03 de maio
de 201 3. Os conselheios eleitos foram empossados
para a gestão maio/201 3 a maio/201 6.

O principal objetivo do Conselho, é colaborar
para a manutenção de uma empresa melhor para
todos. O CRE tem como princípios a justiça, a
igualdade e a moralidade, visando sua participação
na Administração e Planejamento, discutindo e
apresentando propostas referentes às políticas e
decisões da Prodesan .

O órgão conta com apoio do Diretor
Presidente, Odair Gonzalez, e toda a diretoria da
empresa. “Juntos buscaremos melhorias que levem à
democratização da empresa em todos os níveis, para
que a Prodesan volte a ocupar um lugar de destaque
na baixada santista, como no passado; a colaboração
de todos os funcionários será de fundamental
importância”, assinala Odair.

O que é o CRE
O capítulo I I do artigo 11 da Constituição da

República Federativa do Brasil dispõe que: “Nas
empresas com mais de duzentos empregados, é
assegurada a eleição de um representante destes
com a final idade exclusiva de promover-lhes o
entendimento direto com os empregadores.

Parte da equipe do DINF dedicada ao SIGES

foto: Assessoria de Imprensa

Fundada em 27/11 /1 998, a Assemprodesan tem
como objetivo promover benefícios sociais para os
funcionários da Prodesan. Sua diretoria é composta por
funcionários da empresa, tendo como presidente o
advogado Ricardo Luiz Varela, funcionário concursado
há 1 8 anos. Com a nova diretoria, a Associação
implantou, para funcionários e dependentes, o plano de
saúde da Santa Casa de Santos, que começa a vigência
em agosto. Encontra-se em negociação a implantação
de um plano odontológico.

A entidade promoverá, de 30/07 a 01 /08, a
campanha de vacinação contra a gripe H1N1 . Além da
sede da Prodesan, a imunização também acontecerá
na Prefeitura Municipal de Santos, CET e Usina de
Asfalto. O órgão ainda mantém convênios com óticas,
pousadas, hotéis e escolas. Para conhecer outros
benefícios e convênios, o funcionário deve ser associado.
Os interessados devem ligar para o ramal 1 67.

Assemprodesan resgata
parte social

"Temos um
compromisso, e

vamos resgatar a
imagem da Prodesan

na sociedade
Santista"

da esquerda para a direita:
Dr. Ricardo Duran (Diretor Jurídico), Mário Silva Santana,

Álvaro de Carvalho, João Roberto Ferreira, Eliane
Rodrigues da Silva (representantes do C.R.E.),
Odair Gonzalez (presidente da Prodesan)

foto: Assessoria de Imprensa
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O projeto Revital ização da Concha Acústica
no canal 3, na orla da praia, desenvolvido pela
Prodesan , poderá voltar a promover eventos
culturais, como nos bons tempos. O Ministério
Público (MP) manifestou-se favorável quanto ao novo
isolamento acústico do equipamento de lazer. Após a
realização dos testes, o MP solicitou o
desarquivamento do processo de interdição. O
Projeto, encomendado pelo prefeito Paulo Alexandre
Barbosa, prevê a colocação de vidros temperados e
monitoramento sonoro. Esta adequação tornará o
equipamento apto a ser uti l izado novamente para o
lazer da cidade.

Nova concha acústica
tem manifestação favorável

Informações: 3222-8050

www.santos.sp.gov.br/agasalho

Inspirada em um modelo francês, a usina
de asfalto da Prodesan foi inaugurada em 01 de
agosto de 1 993 e completará este ano 40 anos.
Entretanto, a Prodesan começou a produzir asfalto
em julho de 1 969, que tem como nome técnico,
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ,
popularmente conhecido como asfalto
e em outras situações como piche.

A capacidade de produção
da usina é de aproximadamente 600
toneladas por oito horas/dia de
trabalho podendo, com a devida
programação, produzir 24 horas por
dia. A média mensal nos últimos 1 3 anos é de 5.440
ton/mes. Já a produção acumulada até o presente, é
de 2.006.000 toneladas (dois milhões e seis mil
toneladas).

CLIENTES - A usina de asfalto da Prodesan
tem como clientes municípios vizinhos, empreiteiras
da região e todo aquele que tenha necessidade de
adquirir CBUQ ou sua aplicação. Hoje, o principal

cl iente da usina é a Prefeitura Municipal de Santos
(PMS): a Prodesan executa a manutenção das vias
asfaltadas do município, através da operação
conhecida popularmente como Tapa Buraco.

COMO FUNCIONA - Acionados pela
fiscal ização da PMS, as equipes deslocam-se para

várias regiões da cidade, real izando
os serviços solicitados pela PMS e
ainda aqueles que encontre pela
região. A unidade possui três
equipes que dão cobertura a toda
cidade.

Desde de 1 999, 38% da
produção da usina de asfalto foi adquirida por
terceiros, seja através da aquisição do produto por ela
fabricado, ou na contratação dos serviços de
fornecimento e aplicação do asfalto. Os interessados
em adquirir e conhecer o produto ou os serviços das
equipes da usina de asfalto da Prodesan podem
entrar em contato pelo telefone 1 3 3295-5700 ou pelo
e-mail usina@prodesan.com.br.

Soprando velinhas:
40 anos progredindo com a cidade

foto: Assessoria de Imprensa

Mais de 2 milhões de
toneladas de asfalto

produzidas
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