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Deputada vai cobrar do
Governo dívidas do Portus

Adeputada federal Marian-
   gela Duarte (PT) vai co-

brar do ministro dos Transportes,
Alfredo Nascimento, e da Secreta-
ria da Previdência Complementar
uma solução para a situação finan-
ceira do Portus. A afirmação foi
feita durante visita à nossa Entida-
de, no dia 11 de março.

O interesse da deputada pelo
Portus foi despertado após ofício
encaminhado pela APP. No do-
cumento, enviado a alguns depu-
tados, solicitamos que fosse feita
gestão junto ao Governo Federal
para cobrança eficaz das Compa-
nhias Docas inadimplentes, cujas
dívidas ao Portus já ultrapassam
os R$ 370 milhões. Página 03.

Presidente do fundo de
pensão só voltará a
Santos quando novo

plano for definido
O presidente do Portus,   Márcio

Campos da Silva, só retornará a
Santos quando o Novo Plano de
Benefícios estiver aprovado. Em
ofício encaminhado a APP, Cam-
pos afirma que “tão logo o Novo
Plano de Benefícios (Contribuição
Definida) seja aprovado pelas Pa-
trocinadoras e demais Órgãos
Colegiados e de Fiscalização nos-
so primeiro compromisso será com
as Entidades Representativas da Ci-
dade de Santos”.

O documento responde a ofí-
cio enviado por nossa Associação
em conjunto com o Sindaport,
onde cobramos uma reunião en-
tre o Portus e os participantes da
ativa sobre a implantação do novo
plano. Já que em dezembro, Cam-
pos veio a Santos a nosso convite
expor aos aposentados as mudan-
ças referentes ao novo plano e
comprometeu-se a voltar em fe-
vereiro para uma nova assembléia
com o pessoal da ativa.

APP fecha mais
um ano com

saldo positivo
e contas

aprovadas
Pág. 08

TCU determina
paridade na
contribuição
de assistidos

Pág. 05

Em nossa Entidade, Mariângela Duarte foi recebida por diretores e conselheiros
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♦♦♦♦♦EDITORIAL

O novo plano de benefíci-
os, chamado de Plano Docas
já foi concluído pelo Grupo de
Trabalho e aprovado pelo
Conselho Deliberativo do
Portus e pela Diretoria da
Codesp, entretanto, ainda
aguarda-se o aval das demais
patrocinadoras.

O Novo Plano de Benefíci-
os para o Portus consiste na
migração dos participantes
(ativos) do atual Plano de Be-
nefícios Definidos (BD) para
o Plano de Contribuições De-
finidas (CD). Explicações so-
bre o novo sistema já foram
dadas pelo presidente e dire-
tores do fundo e representante
da Globalprev, durante reu-
nião realizada no Sindaport
no final do ano passado, e que
contou com a presença de
grande número de portuários.

A implantação desse novo
sistema, a ser oferecido a to-
dos os participantes da ativa
e também para os que estão
sendo admitidos nas Compa-
nhias Docas a partir de ago-
ra, é uma das exigências para
que o Governo Federal via-
bilize uma forma para salda-
mento dos débitos das Patro-
cinadoras junto ao Portus, ter-
minando, assim, com a terrí-
vel incerteza que paira sobre
o futuro do nosso Instituto.

O novo plano visa gerar
maior credibilidade ao Portus,
não só perante a comunidade

portuária como, também, jun-
to aos nossos governantes que,
ao final das contas, são os ver-
dadeiros responsáveis pelos
débitos contraídos pelas patro-
cinadoras.

Nossa Associação junto
com outras entidades represen-
tativas de portuários, como Fe-
deração, Unnaportus, Sindi-
catos de Classe e Associações
de participantes de todo o Bra-
sil, vem cobrando semanal-
mente medidas concretas que
permitam a implementação do
novo Plano.

Para agilizar esse processo,
já sugerimos que se não for
possível implantá-lo ao mes-
mo tempo em todos os portos
do país que, ao menos, o seja
em Santos. E, à medida que
as outras patrocinadoras fo-
rem aprovando as novas dire-
trizes do Novo Plano, seriam
autorizadas a executá-las em
suas áreas de atuação. Aliás,
assim aconteceu quando na in-
trodução do Portus em todas
as unidades portuárias do
país: aos poucos cada uma foi
aderindo ao sistema conforme
suas particularidades e conve-
niências.

Ressaltamos que nosso fun-
do de pensão merece atitudes
dinâmicas e imediatas, pois só
assim poderemos ter a tranqüi-
lidade prometida na época da
adesão.

A Diretoria

Terão que se recadastrar de
15 em 15 meses no Portus:

• Os participantes assistidos com até
59 anos de idade;

Terão que se recadastrar de 12
em 12 meses:

• Os participantes aposentados de
60 a 69 anos de idade e os parti-
cipantes assistidos, que tenham

tornado-se inativos por invalidez.
Terão que se recadastrar de

seis em seis meses:
• O participante assistido com

mais de 70 anos;
• O participante pensionista;
• Todo participante assistido,

que não tenha nenhum depen-
dente cadastrado no Portus; 

Quem não se recadastrar terá
suspenso o benefício. Os par-
ticipantes que se enquadram
em uma das situações acima
descritas devem procurar a
sede do Portus em Santos,

na Rua Liberdade, 41.

COMUNICADO
IMPORTANTE DO

PORTUS
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CONSULTÓRIO    DENTÁRIO
Clínica Geral - Adultos - Crianças

Drª. MILENE RIBEIRO ANDRADE SILVA - CRO 71.644
Extrações - Restaurações - Tratamentos de Canal - Prótese Dentária
 - Clareamento Dental - Implantes - Aparelhos Ortodônticos - Raio X  

Convênios: Uniodonto (Unimed)  e APP
ATENDIMENTO: 2ª À 6ª das 9:00hs às 19:00hs - 

Sábados das 8:00hs às 12:00hs
R.Ver. Álvaro Guimarães, 219 - Jd. Rádio Clube - Santos - 

Telefone: 3203-4469

♦♦♦♦♦GESTÃO POLÍTICA

√√√√√ BRASÍLIA
De posse de nosso docu-

mento, a deputada federal
Mariângela Duarte expôs a si-
tuação financeira do Portus em
pronunciamento no Plenário
da Câmara dos Deputados, em
Brasília, no dia 02 de março.
O discurso foi transmitido ao
vivo pela TV Câmara.

Você Sabia?

√√√√√ SEM RESPOSTA
Também encaminhamos ofí-

cio aos deputados federais
Telma de Souza, Vicente
Cascione e Valdemar Costa
Neto e ao deputado estadual
Fausto Figueira, porém, até ago-
ra não recebemos nenhuma res-
posta. No documento solicita-
mos ajuda dos parlamentares
para a cobrança das dívidas das
patrocinadoras junto ao Portus
e gestão nos Ministérios da Pre-
vidência Social e dos Transpor-
tes para a implantação do novo
Plano de Benefícios criado para
nosso fundo.

Perante diretores e con-
selheiros da APP, a depu-

tada federal afirmou que vai vi-
sitar as Companhias Docas que
mais devem ao Portus para co-
brar dos presidentes das empre-
sas o pagamento dos débitos.

Também foi explicado à par-
lamentar que há quase um ano
um novo Plano de Benefícios
para o Portus foi criado, mas
não foi implantado. O novo
plano, conhecido como Plano
Misto Docas, aliado ao pagamen-
to dos débitos das patrocinado-
ras, é visto por nossa Associação

√√√√√ AJUDA AO PORTUS
Em resposta ao ofício enca-

minhado por nosso conselhei-
ro e associado, José Arnaldo
Santos, ao Governo Federal
sobre a situação do Portus, o
diretor do Departamento de
Fiscalização do Ministério da
Previdência Social, Waldemir
Bargieri, afirma que o Gover-
no continuará “buscando jun-
to aos órgãos governamentais
envolvidos com a questão o
apoio necessário para o soer-
guimento do Portus, conside-
rando sua importância para o
bem-estar da família portuária”.

Estatais inadimplentes serão
cobradas por parlamentar

Entre os dias 16 e 31 de maio
estarão abertas as inscrições para
registro de chapas para a Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal e re-
novação de um terço do Conse-
lho Deliberativo de nossa Entida-
de. A eleição será dia 10 de junho.

É importante lembrar que só po-
dem candidatar-se ao cargo eletivo

companheiros que se associaram
à APP até 30 de abril de 2004 e
que, na data da eleição, sejam par-
ticipantes do Portus há, no míni-
mo, cinco anos ininterruptos.

Já para votar, podem partici-
par os associados que ingressa-
ram em nossa Associação até 30
de outubro do ano passado.

como alternativa para a recupe-
ração financeira do fundo de
pensão.

APP promove eleição
dia 10 de junho

♦♦♦♦♦ELEIÇÃO 2005

Em agradecimento à visita em nossa
Entidade, a deputada federal foi presenteada

com um buquê de flores
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Mais de 80 pessoas, entre asso-
ciados da APP e seus familiares,
participaram da excursão à Serra
Catarinense, promovida por nos-
sa Associação em parceria com a
Yellow Tour, entre os dias 2 e 6
de março.

Durante cinco dias os partici-
pantes puderam conhecer as ci-

♦♦♦♦♦VIAGEM

E não se
esqueça ! ! Para a
primeira quinzena
de agosto estamos
programando uma
nova excursão,
desta vez para
Caldas Novas, em
Goiás. Informa-
ções na Secretaria
de nossa Entidade
ou pelos telefones:
3234-1788 ou
3234-1387 .

Associados aprovam excursão
para Serra Catarinense

dades de Fraiburgo, Treze
Tílias e Videira, conhecidas
como a Rota da Amizade e pela
colheita da maçã. A cidade de
Fraiburgo é considerada a mai-
or produtora  e exportadora de
maçãs do Brasil.

No pacote fechado pela APP,
os associados e demais partici-

pantes tiveram direito a pensão
completa e hospedagem no
Hotel Renar, localizado em
Fraiburgo e que possui a me-
lhor infra-estrutura da região.

Entre os passeios realizados

Descontração e animação não
faltaram aos associados e famili-
ares que participaram da 1ª Fes-
ta Americana, promovida por
nossa Entidade em parceria com
a Barraca de Praia do Peteca
Praia Clube. Por ser uma “festa
americana”, cada família trouxe
um prato de doce ou salgado. Já
a música ficou por conta do
videokê, que fez com que mui-
tos associados soltassem a voz.

Se você não participou des-

sa festa, não fique triste, para o
mês de maio estamos progra-
mando outra, dessa vez com
música ao vivo. Aguarde !!

APP promove 1º Festa
Americana na praia

destaque para a Floresta Nativa
René Frey, onde os visitantes pu-
deram fazer trilhas e, além do
contato com a natureza, conhe-
cer uma Capela localizada no co-
ração da mata. O passeio também
contou com visita ao Museu do
Vinho, na cidade de Videira,
apresentação de grupos folclóri-
cos e roteiro de compras.

Com certeza essa viagem fica-
rá guardada na memória de to-
dos os participantes como um
dos locais mais bonitos de nosso
país.

A festa contou a participação de associados
e diretores da APP

Muita animação no momento da foto em grupo

A Serra Catarinense possui
paisagens belíssimas, que puderam
ser visitadas pelos participantes da

excursão. Além dos pontos
turísticos e da rota de compras, os

excursionistas conheceram
 grupos folclóricos catarinenses



5

APP
NEWS

APP-PHARMAAPP-PHARMA

Veja o preço do seu remédio e
consulte nossos preços!!!

Fone: (13) 3024-8412
Entrega em sua residência

GRÁTIS!

♦♦♦♦♦PARIDADE

A partir de agora, as patro-
   cinadoras portuárias te-

rão que contribuir também para
o participante assistido. A deter-
minação consta da Lei Comple-
mentar 108, de 2001, que trata
sobre a paridade contributiva en-
tre Patrocinadoras e Segurados.

Entretanto, até hoje a lei não era
cumprida porque no entender da
Controladoria Geral da União
para efeito da paridade na contri-
buição, segurados eram apenas os
participantes da ativa.

Para acabar com a distorção de
entendimento, o ministro dos
Transportes, Alfredo Nascimento,
consultou o Tribunal de Contas
da União (TCU), que respondeu
ao questionamento, inclusive, pu-

Patrocinadoras terão que
contribuir para assistidos

blicando-o no Diário Oficial da
União do dia 10 de março.

Segundo a Constituição Federal,
é segurado todo o participante, seja
ativo ou assistido, que aderir a pla-
no de benefícios de previdência pri-
vada. Com base nisso, o TCU ates-
tou que a contribuição ao Portus pe-
las patrocinadoras deve ser igual tan-
to para o participante da ativa quanto
para o aposentado.

Para que o dinheiro que não foi
pago nesses quatro anos  seja res-

sarcido aos cofres do nos-
so fundo de pensão, o Go-
verno Federal já está anali-
sando como será feita a res-
tituição, visando a melhor
forma de pagamento pelas
patrocinadoras.

Com certeza, a contribui-
ção, pela estatal, ao compa-
nheiro assistido ajudará, e
muito, na recuperação fi-
nanceira de nosso Portus

De olho na saúde dos asso-
ciados, nossa Associação será
sede, nos dias 28 e 30 de abril
e 04 de maio, da Campanha
de Vacinação contra a Gripe In-
fluenza, destinada a imunização
de pessoas com mais de 60 anos.

A vacina contra a gripe tem
eficácia comprovada e deve ser
tomada todo ano, pois o vírus
se modifica constantemente. A
Campanha é realizada antes do
inverno para prevenir o risco
de transmissão de doenças res-
piratórias na estação, principal-
mente em idosos.

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, a vacina não pro-
voca a gripe. Se isso acontecer é
porque a pessoa já estava conta-
minada pelo vírus e não houve
tempo da imunização agir no
organismo. Algumas pessoas po-
dem apresentar apenas dor leve
e pequena vermelhidão no local
da aplicação, sendo muito raro
ocorrer febre e mal-estar. Quem
já teve reação alérgica à dose an-
terior ou é portadora de doenças
neurológicas em fase aguda não
pode ser vacinada.

Idosos podem
ser vacinados
contra a gripe

na APP

Dia 04 de maio - quarta-feira
das 9 às 13 horas

ATENÇÃO AOS DIAS E
HORÁRIOS DA

VACINAÇÃO NA
SEDE DA APP

Dia 28 de abril - quinta-feira
das 9 às 16 horas

Dia 30 de abril - sábado
das 8 às 17 horas

Todas as patrocinadoras, incluindo a Codesp, terão que
contribuir a partir de agora, também para o assistido

 Segurado é todo
participante, ativo ou
assistido, que aderir a
plano de benefícios de

previdência
privada

Rua Delfino Stokler de Lima, 26
Vila Belmiro - Santos -SP

Temos cestas
para todas as

ocasiões,
inclusive de

times de
futebol

Tel.: (13)  3239-3819
Tel/Fax.: (13) 3251-5426
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Abr Mai Jun jul Ago Set Out Nov Dez
1 2 1 1 1 1 3 1 1
4 3 2 4 2 2 4 3 2
5 4 3 5 3 5 5 4 5
6 5 6 6 4 6 6 7 6
7 6 7 7 5 7 7 8 7

Cronogramas

Fonte: Ministério da Previdência Social

Benefícios do Portus

Pagamento do INSS

Abril 4/3/2005 28/4/2005
Maio 6/4/2005 27/5/2005

Junho 5/5/2005 29/6/2005

Mês Chegada de Contratos Pagamento

Fonte: Portus

É com pesar que registra-
mos o falecimentos dos asso-
ciados da APP:
 Valdomiro Dalbano
Waldomiro Mendes de Moraes
Orlando Guimarães
Francisco de Brito Lima
Álvaro dos Santos
Manoel Rodrigues dos Prazeres
Hamilton Pereira
Roberto Novo Afonso
Orlando Jorge Afeche

Solicitamos às viúvas des-
ses associados que entrem em
contato com nossa Associação
para orientação sobre pensão
e o Portus.
*Associados falecidos nos meses
de janeiro e fevereiro de 2005.

Eu, ___________________________________________________, sócio des-
ta entidade com a Matrícula nº _________, Registro de Docas nº
____________, autorizo o SINDAPORT a efetuar o desconto da quantia
indicada abaixo e repassá-la à Creche do Cáritas.
R$  _________________________ Data: ____/____/______

___________________________________
 Assinatura

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRIBUIÇÃO AO CÁRITAS

A APP em parceria com o SINDAPORT está cadastrando associ-
ados interessados em ajudar mensalmente o Cáritas. Para isso basta
recortar o cupom abaixo e entregá-lo na APP, que nossa diretoria o
encaminhará para o Sindicato, que fará o desconto da contribuição
direto na mensalidade do associado.

APP continua Campanha em prol do  Cáritas
♦♦♦♦♦AJUDA AO PRÓXIMO

COLUNA JURÍDICA

Quem possui débitos fiscais municipais do exer-
cício financeiro de 2004, como o IPTU, e inscri-
tos na dívida ativa em 2005, tem a oportunidade
de evitar a cobrança judicial. Até o próximo dia 31
de maio, os interessados podem solicitar o
parcelamento do que devem.

De acordo com a Prefeitura, o acordo prevê pa-
gamento em parcelas mensais iguais e consecuti-
vas, de modo que seja feito integralmente ainda
neste ano. Para efeito de parcelamento, o montante
da dívida, com acréscimos previstos em lei, será
atualizado até a data do pedido do parcelamento.
Será cobrado sobre o valor do débito juros a razão
de 1% ao mês ou fração, calculados em número
corresponde ao total de parcelas concedidas.

No caso de atraso no pagamento das parcelas
serão cobrados juros de 1% ao mês ou fração. Já
se o acordo for descumprido, o débito será  re-
metido à cobrança judicial.

Para negociar o pagamento, o contribuinte ou
seu procurador, devidamente representado, deve
comparecer à Seção de Cobrança da Dívida Ativa,
da Procuradoria Fiscal, na Rua XV de Novembro,
179, no Centro de Santos, com documentos pes-
soais e do débito e comprovante de endereço.

(Fonte: Prefeitura de Santos)

FALECIMENTOS

Débito do IPTU 2004

ATENÇÃO
Devido à demanda de processos contra a em-

presa Telefônica, o Departamento Jurídico da APP
está atendendo somente com hora marcada e nos
seguintes dias: 3ª e 5ª feira. Quem for diretamente
na APP sem ter horário agendado não poderá ser
atendido. Mais informações e agendamento de ho-
rário na Secretaria de nossa Associação.

6
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♦♦♦♦♦GENTE QUE FAZ

Quem vê a tímida e tranqüi-
la Kátia Aparecida Do-

mingos de Oliveira sempre
preocupada em manter a ordem
e a limpeza em nossa Entidade,
não imagina que nas noites de
segundas e quartas ela se trans-
forme em uma animada DJ, res-
ponsável por comandar as mú-
sicas nas aulas de dança de sa-
lão do Clube Sírio Libanês, no
Gonzaga, em Santos.

Há cinco anos em nossa En-
tidade, Kátia há um ano e meio
divide-se entre o trabalho na
APP e as pistas do clube Sírio
Libanês, onde toca músicas de
todos os ritmos. “Prefiro ouvir
música a assistir novela”, conta.

Funcionária da APP é DJ
nas horas vagas

Em razão do corre-corre por
causa das duas profissões,
Kátia diz que quando não está
trabalhando gosta é de ficar em
casa, curtindo o marido e as
filhas. Casada há 18 anos com
o estivador Ronaldo Martins,
é mãe de três meninas:
Marcela, de 10 anos, Tamara,
de 14, e Camila, de 16.

Sobre nossa Entidade faz
questão de ressaltar que acom-
panhou o crescimento da nova
sede e orgulha-se pelo jeito ami-
go e sincero pelo qual é tratada
por todos da Diretoria. “Aqui
cada um trata a gente de uma for-
ma especial. A amizade é tanta
que se eu estou triste, eles logo

APP comemora 14 anos
com jantar dançante no
Portuários

A festa para comemorar os 14
anos de fundação de nossa As-
sociação será realizada dia 13 de
maio, sexta-feira.

O salão da Associação Atléti-
ca dos Portuários já está reserva-
do, assim como o Buffet PC, que

retorna para nossos
eventos, já está con-
tratado. No cardápio,
saladas, mesa de fri-
os e para o jantar car-

ne assada ao mo-
lho chateaubrian,
acompanhado de
arroz branco e fa-
rofa à brasileira.
De sobremesa, self service de fru-
tas tropicais.

Reserve logo seu convite e ve-
nha comemorar conosco mais
um aniversário da APP. Infor-
mações em nossa Secretaria ou
pelo telefone: 3234-1788.

♦♦♦♦♦ANIVERSÁRIO

Durante o ano passado, os dire-
tores da APP fizeram 841 visitas a
associados internados na Santa
Casa de Santos e no Hospital Be-
neficência Portuguesa.

Sempre identificados com um
crachá, nossos diretores levam uma
palavra amiga e confortam os as-
sociados que estão passando por
um momento delicado de saúde.

As visitas também são realiza-
das na casa do associado, para os
que ainda precisam ficar de repou-
so. Para isso, basta entrar em con-
tato com nossa Secretaria e mar-
car o horário.

Mais de 800 visitas
foram feitas em

2004 a associados
internados

Kátia, que trabalha há cinco anos na APP,
ressalta que é tratada de maneira

carinhosa e respeitosa por todos na Entidade

notam”.
E finaliza: “Tenho muito or-

gulho e satisfação de trabalhar
na APP, uma entidade onde to-
dos são tratados de igual para
igual”, ressalta.
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Associação fecha 2004 com
saldo positivo e prestação
de contas aprovada
Comprovando mais uma

     vez a idoneidade, a res-
    ponsabilidade e, princi-

palmente, o respeito que nossa Di-
retoria tem com seus associados, fe-
chamos 2004 com saldo positivo,
ratificado pelos Conselhos Fiscal e
Deliberativo.

O Balanço Patrimonial e Fi-
nanceiro de 2004 teve resultado

superior ao registrado em 2003,
o que demonstra o bom tra-
balho desempenhado
por nossa Diretoria.
Fomos, inclusive,
parabenizados pelo
diretor do Portus,
Adrei Antônio
Degásperi, que
afirmou em ofício encaminhado

à nossa Entidade que “a exce-
lente situação econômica finan-
ceira da APP Santos pode ser
ratificada por qualquer analista
financeiro diante dos resultados
obtidos nos últimos exercícios”.

 “Parabenizo a Diretoria Exe-
cutiva da Associação de Partici-
pantes do Portus de Santos pela
gestão eficiente e segura que pro-
piciou um Patrimônio invejável

em contraste com uma conjuntura
econômica que poucas empresas
conseguem sequer, manter seu pa-
trimônio”, finaliza Degásperi.

A independência financeira con-
quistada por nossa Entidade só foi
obtida graças à superação de mui-
tos obstáculos, fruto do trabalho
conjunto dos Conselhos Fiscal e
Deliberativo, de funcionários e co-
laboradores, e, principalmente, do
quadro associativo, que acreditou
no potencial, na boa vontade e na
competência de nossa Diretoria.

Convênios e parcerias ampliam atendimento
social a associados da APP

O ano de 2004 foi muito
marcante para a APP. Além da
parte financeira de nossa Enti-
dade, cujo balanço foi mais uma
vez positivo, fizemos impor-
tantes parcerias para ampliar e
melhorar o atendimento ao as-
sociado e dependentes.

Convênio com o INSS para
encaminhamento mais fácil e rá-
pido de pedidos de pensão por
morte; Participação em todas as
reuniões promovidas pelos Por-
tus e entidades envolvidas com

nosso fundo de pensão; Parceria
com Barraca de Praia; Participação
como posto para vacinação de cri-
anças; Promoção de excursões e
Festa em comemoração ao Dia das
Crianças fo-
ram algumas
das ações
promovidas
pela APP em
2004 e que
serão intensi-
ficadas neste
ano.

Vacinação contra a
poliomelite e Festa em
comemoração ao Dia das
Crianças foram duas das
atividades realizadas
por nossa Entidade
voltadas para filhos e netos
de associados

Na reunião com os Conselheiros, o diretor do
Portus ressaltou a idoneidade de nossa

Diretoria com as finanças da APP


