
 

 GERSON DO ROSÁRIO ANTUNES (BAGÉ) 
 

 
 

 Cargo/Função:   Auxiliar de Serviços Gerais; 
 Data de ingresso na APPA:  15 de janeiro de 1990; 
 Formação: Graduação em Direito – Advogado especialista em Direito 

Civil - inscrito na OAB/PR; 
 

 Experiência profissional: 
          Experiência profissional: Especialista em Direito Civil, amplo conhecimento 
em Direito Ambiental, Direito Portuário, ACT e CCT, coletivos e individuais, 
(TACs), Termos de Ajustamento de Conduta e (CAC) Compromisso de 
Ajustamento de Conduta nos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do 
Trabalho, Normas e regulamentação das Guardas Portuárias do Brasil (Portaria 
121 e 350 da SEP e artigo 17, X da Lei 12.815/13). Amplo conhecimento na Lei 
Federal de Portos 12.815/2013, bem como no Decreto Estadual 7.447/1990 
regulamentos da substituída Autarquia - Lei Estadual 17.895/13 - Decreto 
Estadual 11.562/14 que estabelece o Estatuto da Administração da Empresa 
APPA/EP. Com a experiência atuação e discussão em reuniões, nos Órgãos do 
Governo Federal e Estadual, bem como nas Justiças Federal e Estadual, 
Ministérios Público Federal e Estadual, atuando em diversas ocasiões no 
Ministério de Infraestrutura – Extinta SEP - Secretária Especial de Portos – 
Brasília. Órgãos Federais – ANTAQ – Agência Nacional de Transporte Aquaviários; 
AGU – Advocacia Geral da União; SENADO FEDERAL – CAMARA FEDERAL E 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ – SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DO 
PARANÁ – Governo Federal e Estadual. 
          Ex-Presidente do Sintraport 2015 a 2018; Ressalta-se aqui, toda luta e 
história na APPA, onde neste período 2015/2018 atuando como representante 
da Categoria – Diretor Presidente do Sintraport - discutimos a transformação na 
legislação portuária e implantação da Lei 12.815 na APPA, Lei que substituiu a Lei 
8.630 de 1990, bem como atuamos nos maiores conflito entre a Administração 
e os trabalhadores, onde era tentando a todo tempo e toda forma pela ex 
Administração da Empresa suprimir direitos e garantias da categoria, bem com a 
extinção total do Porto Público pelo consequente extinção da Categoria de 
Portuários de Carreira (Guarda Portuária, COPASA e Auxiliares de Serviços 
Gerais) do mesmo modo, pelo consequente extinção dos TPAs, com a famosa 
linha Poligonal no Porto de Paranaguá, o que sucumbiria a competitividade do 



   

 

 

    

Porto Público, Assim, foi, e, é o compromisso, GERSON BAGÉ, atuará com 
respeito, responsabilidade, compromisso, coragem e muito conhecimento 
jurídico/administrativo.  Ex- Conselheiro do CAP – Conselho de Autoridade 
Portuária 2015/2018. 

 
 Como posso melhor representar os funcionários junto ao CONSAD-

APPA? 
          Desta razão,  GERSON BAGÉ , certo que, com o voto e apoio da categoria, 
atuará em prol do trabalhador junto ao CONSAD – Conselho de Administração da 
APPA/EP – Tendo plena CONVICÇÃO , que posso contribuir com a categoria, 
assegurando direitos e garantias, nas discussões e aprovação dos ACT Acordo 
Coletivo de Trabalho da Categoria, reconquistar fainas de trabalho – estudo para 
novo Quadro de Pessoal (quadro e funções especificas conforme atuação da 
Autoridade Portuária Lei 12.815/13), PDI - Planos Demissões Incentivadas justo 
e atualizados  – Valorização do Porto Público e da Autoridade Portuária num 
todo, trabalhando com conhecimento técnico, jurídico e administrativo, 
agilização nas aprovações requerimento do sindicato e categoria, bem como da 
Administração da Empresa junto ao Conselho, da mesma forma, elaborando 
pareceres, contribuindo e primando pelo crescimento estrutural, estruturante, 
econômico e social da Empresa. Por esta razão, venho pedir seu voto e apoio 
nesta caminhada - ELEIÇÕES CONSAD 2021 - GERSON BAGÉ 

 
Obs.: As informações inseridas nos perfis dos candidatos foram enviadas por cada 
um e transcritas na íntegra, sendo de responsabilidade de cada candidato. 


