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Portuários se reúnem para
discutir situação financeira

O Sindicato dos Empregados
na Administração Portuária -
SINDAPORT, em Santos, ficou
lotado. Mais de mil portuários,
além dos diretores da APP e
demais sindicalistas ligados ao
porto compareceram, no último
dia 1 de abril, na assembléia que
tinha como pauta a discussão de
um plano de ações em prol da
situação financeira do Portus,
fundo de pensão dos empregados
das Companhias Docas.

Na ocasião, ficou acertado que,
em 6 de maio, uma caravana com
portuários irá para Brasília
participar de audiência pública no
Senado Federal e discutir a
questão. A inscrição para a
caravana pode ser feita na
secretaria da APP.  

 A assembléia teve como objetivo
informar os participantes sobre a
dívida do fundo de pensão, que já
ultrapassa R$ 1,5 bilhão.

Na mesa da assembléia, o

Em caravana, portuários vão levar o assunto para o Senado Federal. Inscrições podem ser feitas na APP
 

PORTUSPORTUS

presidente da APP, Odair Augusto
de Oliveira, e os demais membros
destacaram aos participantes que
o Portus convive com um grave
desequilíbrio financeiro
provocado, principalmente, pela
inadimplência de suas
patrocinadoras  que há mais de
uma década não pagam as
contribuições ao fundo de pensão.

As dívidas do Portus estariam
causando um efeito devastador
no plano de benefícios, levando-
o a uma situação de baixíssima
liquidez que, se não superada
em curto prazo, prejudicará
mais de 40 mil pessoas do
sistema portuário.

Em entrevista para o APP
News, Odair resumiu o que a
atual situação dos Portus significa
para os participantes. “É triste no
final das nossas vidas, depois de
tanto pagamento, alimentarmos
um sonho e acordarmos com um
pesadelo”, enfatizou.

Portuários se reúnem para
discutir situação financeira

Arquivo APP
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CRONOGRAMA DE
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BENEFÍCIOS DO PORTUS

Abril    28/04/2008

Maio    28/05/2008

Junho  27/06/2008

Fonte: Portus

www.portusinstituto.com.br
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Todo Participante, Ativo e
Assistido, precisa conhecer o
comportamento da Patrocinadora
CODESP junto ao PORTUS no que
se refere às contribuições que são
devidas por imposição legal.

A CODESP, a partir de 2003,
assumiu todas as pendências que
mantinha com o nosso Instituto de
Seguridade e vem recolhendo suas
contribuições religiosamente em dia.
Ressalte-se que se trata de um
montante extremamente relevante
composto pela contribuição normal,
cumprimento de contratos de
contribuições atrasadas e Paridade
Contributiva dos Participantes
Assistidos.

Durante um período, houve a
interrupção dos pagamentos das
contribuições referentes à Paridade
dos Participantes Assistidos, em
razão de questionamento por parte
da Controladoria Geral da União –
CGU, órgão de Controle Interno que
fiscalizava a gestão das Companhias
Docas. O valor mensal da citada
contribuição girava em torno de R$
700 mil. Entendia, aquele órgão, ser
ilegal tal contribuição e determinou
à CODESP a cessação do
recolhimento e a devolução, pelo
PORTUS, do total contribuído. Os

técnicos da CODESP e sua
Presidência fizeram de tudo para o
reconhecimento da legalidade
daquela contribuição e a
conseqüente normalização dos seus
pagamentos.

Com a substituição do órgão
fiscalizador da CODESP (saída da
CGU e entrada da CISET - órgão
ligado à Casa Civil da Presidência da
República), o que os técnicos da
maior Patrocinadora do PORTUS
pleiteavam, aconteceu. A CISET, de
posse de todas as informações
pertinentes oferecidas pela
CODESP, entendeu que a
contribuição em discussão era legal
e que a Companhia deveria retornar
com os pagamentos mensais. Por
sua vez, a CODESP, acolhendo a
determinação da CISET, voltou a
contribuir, a partir do final de
fevereiro, com a parcela da Paridade
Contributiva, inclusive pagando, em
parcelas, os valores atrasados
(contribuição mensal + duas partes
do atrasado) até a sua
normalização. O montante só da
Paridade Contributiva é
representado pela expressiva soma
de R$ 2,1 milhões que agora é
remetida mensalmente ao PORTUS.

Um fato é concreto: se o

PORTUS tivesse mais uma
Patrocinadora como a CODESP,
jamais passaria por dificuldades
financeiras. Que bom seria se o belo
exemplo da CODESP fosse seguido
pelas demais Patrocinadoras! É o
que, esperançosos, desejamos.
Aguardemos.

  A Diretoria

O exemplo
EDITORIAL

O convênio que a APP
mantém com a AELIS-
UNIMONTE, que permite
descontos nas mensalidades
escolares, estará disponível
somente a partir do 2º
semestre de 2008. Os
interessados poderão
reivindicar  o desconto
mediante requerimento
protocolado na Universidade
até o dia 25 de julho de 2008.
Após essa data, só no próximo
ano letivo.

Convênio dará

descontos no

2º semestre
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Em março, a diretoria da
Associação de Participantes do
Portus pegou vôo rumo à cidade do
Alvorada. O objetivo da viagem à
Brasília? Levar ao conhecimento
do chefe de gabinete da Secretaria
Especial de Portos, Augusto
Wagner, a atual situação do
Portus.

Na reunião, diversas entidades
ligadas ao setor portuário estavam
presentes. Além da APP,
compareceram à discussão
representantes da Federação
Nacional dos Portuários e da União
Nacional dos Participantes do
Portus (Unapportus).

O objetivo do encontro foi
elaborar um cronograma de ações
em defesa ao portuário. Na

ocasião, a SEP
determinou o prazo
máximo de 60 dias
para que as
Companhias Docas
quitem suas dívidas
com o instituto.

A partir de abril,
serão realizadas
assembléias em
todos os portos do
país para discutir a
situação financeira
do Portus.

As reuniões
serão promovidas
pelos sindicatos, representantes
dos portuários funcionários das
estatais, em conjunto com as
associações de participantes do

Reunião em Brasília debate Portus

Portus.
É esperar o desenrolar das

discussões e torcer pela solução
mais favorável.

O objetivo do encontro foi elaborar um
cronograma de ações em defesa ao portuário
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CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Clínica Geral - Adultos - Crianças

Drª. MILENE RIBEIRO ANDRADE SILVA - C
Extrações - Restaurações - Tratamentos de Canal - Pr
 - Clareamento Dental - Implantes - Aparelhos Ortodôn

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

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

Telefone: 3203-4469

Dr. Rodrigo da Costa Pinto
CIRURGIÃO-DENTISTA
CRO 72.987

Av. Afonso Pena, 314 - Conj 31
Embaré - Santos - SP

Telefones: (13) 3271-3130 ou 9705-2750

• CIRURGIA AMBULATORIAL
• IMPLANTES  • PRÓTESE

• ESTÉTICA  • ENDODONTIA

Desconto especial para
associados da APP

Arquivo APP

 DÍVIDA COM ATRASO DE CONTRIBUIÇÕES DÍVIDAS PASSADAS
DéficitContratadas       Não Contratadas

Res.606/1992

PATROCINADOR       DÍVIDA TOTAL
 RTSA

PORTUS
CODOMAR
CDC
CODERN
CODEBA
CDP
CDRJ
PORTO DO RECIFE
DOCAS - PB
CODESA
CODESP
CODESP/INSP
SPI
EMAP
SNPH

      -
     -

      -
14.794.187,92

    -
   78.182,87

 192.314.509,33
3.267.221,53

124.826,33
 -

40.099.111,99
-
 -
-
 -

 -
64.206,88

  -
 353.295,54

2.798.699,15
55.281,25

20.123.114,92
4.493.942,41
 166.532,37
225.924,22

3.601.217,33
      147.632,68

428.029,94
 31.792,19

1.828.385,47

982.065,05
2.345.283,09
 4.634.103,60
 6.589.106,62
 8.317.827,59
 4.158.511,70
30.866.241,70
1.017.968,34
 228.690,43

 9.825.664,90
83.286.238,00

 -
955.838,07
638.071,16

1.006.780,77

931.386,78
16.367.584,28
 32.074.083,07
35.689.432,12
49.690.119,58
22.178.376,62

239.191.950,03
  2.594.943,33

339.659,22
 88.071.258,42
654.133.212,88

  -
3.093.321,77

    2.168.195,13
2.121.759,89

1.913.451,83
18.777.074,25
36.708.186,67
57.426.022,20
60.806.646,32
26.470.352,44

 482.495.815,98
11.374.075,61

859.708,35
98.122.847,54

 781.119.780,20
 147.632,68

4.477.189,78
2.838.058,48
 4.956.926,13

 250.678.039,97 34.318.054,35 154.852.391,02 1.148.645.283,12 1.588.493.768,46TOTAL

DÍVIDA DAS PATROCINADORAS
Posição em 31/12/2007 - Valores em R$
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Todos os associados que
convivem como se casados fossem,
e que nunca legalizaram essas
uniões podem enfrentar
problemas futuramente,
especialmente, quando
surpreendidos com o falecimento
de uma das partes que seja
seguradora do INSS.

Por tal razão, o APP News

alerta os associados que se
encontram nesta situação que
providenciem, a título de
precaução, as seguintes provas
documentais:

1. declaração elaborada em
qualquer Cartório, constando a
união do casal e a dependência
econômico-financeira da outra
parte, devendo comparecer 3
(três) testemunhas que realmente
atestem esta realidade;

2.  contrato de locação, onde o
casal figure como “inquilino”, isto
na hipótese de imóvel alugado;

3.  escritura ou instrumento de
venda e compra de imóvel
adquirido pelo casal, em vida,
com esforço mútuo, mas precisa
constar o nome de ambos (se

INFORME JURÍDICO

Alerta previdenciário
INFORME JURÍDICO

proprietários);
4. na Declaração de Imposto

de Renda deverá constar o nome
do/a companheiro/a, como
dependente, isto inclusive pode
ser feito também na Declaração
de Imposto de Renda de Isento
apenas marcando no
campo”dependente”;

5. manutenção de conta
corrente ou poupança,
independentemente do saldo
existente, mas que seja em nome
do casal;

6. cartões de farmácia, de lojas
de departamento que conste no
nome do casal, cujos contratos
devem ser assinados pelos dois;

7.  notas fiscais de produtos ou
serviços devem ser guardadas,
tanto antigas como recentes;

8. plano de saúde constando
companheira/ ou como
dependente ou vice-versa;

9.cadastramento do/a
companheiro/a em clubes de
recreação, associações,
sindicatos, fundos de pensão
(como no PORTUS) etc.

10. em casos de seguros de

vida, pecúlios e quaisquer outros
auxílios da mesma natureza é
possível cadastrar o/a
companheiro/a, conjuntamente
com outros parentes;

11. correspondências em nome
de cada parte constando o mesmo
endereço - antigo ou recente.

Por tudo que foi especificado,
lembramos que não é
recomendado deixar para
amanhã o que pode ser legalizado
hoje.

Computador
com desconto

para
associados

 Com a parceria entre a
APP e a Type Shop,
associados podem adquirir
computador com placa
mãe MBAM2 com som,
vídeo e rede on board,
memória de DDR2 512/
667, processador Sempron
LE-1150, HD de 80 GB,
gravador de DVD LG/
Sansung, monitor
Samsung 15” LCD preto/
prata, teclado, placa de
vídeo on board, caixa de
som, mouse óptico com
scroll, impressora HP
deskjet 2360, modem de
56K Motorola, placas de
rede e de som.

Tudo isso por apenas R$
1.389,00 ou quatro
parcelas de R$ 347,25.
Informações em nossa
Secretaria.

ANUNCIE AQUI. SE VOCÊ MANTÉM
CONVÊNIO COM NOSSA ENTIDADE, ANUNCIE

NO APP NEWS. LIGUE PARA 3234-1788
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A maior paixão dele foi o
clube que presidiu por
praticamente 30 anos. Um
espaço dedicado ao trabalhador
portuário e à família, assim
como ao esporte e ao lazer. Sem
dúvida, Nelson Leal dedicou
parte de sua vida à Associação
Atlética dos Portuários.

Leal nasceu em Santos, em 15
de maio de 1932. Por muitos
anos, serviu à antiga Companhia
Docas de Santos e logo iniciou
seu caso de amor com o clube,
ainda como sócio. 

 Antes de ser presidente, Leal
já havia ocupado o cargo de
tesoureiro. Em várias ocasiões,
afirmou que o Portuários era
uma segunda família.

Mas ele ficou conhecido com
o belo trabalho que realizou du-
rante os 29 anos em que esteve
à frente da agremiação da Rua
Joaquim Távora. Construiu um
patrimônio hoje com uma área
total de aproximadamente 59
mil metros quadrados. Durante
sua gestão, procurou consolidar
a imagem do Portuários como o
“clube da família portuária”,
investindo em uma ampla área

PERFILPERFIL

Nelson Leal

social. 
Leal viu de perto a

associação viver uma
época de ouro.
Transformou o nome
Portuários em uma
potência esportiva do
judô, do futebol e do
futsal.

Como presidente,
também ajudou a
trazer cultura para a
cidade promovendo,
nas dependências do clube,
shows de grandes artistas
nacionais. Entre as atrações que
passaram por lá, Chico
Buarque, Milton Nascimento,
Simone e Roberto Carlos.

Em 2006, já com problemas
de saúde, deixou a presidência
do Portuários em uma situação
que muito o entristecia: nos
últimos tempos, o clube perdeu
sócios e angariou dívidas. Hoje,
tenta se reerguer.

FALECIMENTO

Nelson Leal morreu no último
de 4 de março. Com 75 anos de
idade, ficou internado na UTI
da Beneficência Portuguesa por

três semanas e teve falência
múltipla dos órgãos. Viúvo, ele
deixou três filhas: Denise,
Rosilene e Patrícia.

 A filha Patrícia conta que
Nelson lutava contra uma
doença na medula chamada
Mielofibrose há pelo menos 10
anos. “O tratamento foi
sacrificante e o deixou
debilitado. Ele mal conseguia se
alimentar direito”. O fato
obrigou a internação na UTI.

Como agravante, sofreu um
acidente vascular cerebral
(AVC). “Ele lutou até o final.
Além disso, nos deixou a lição de
que buscar um sonho é
possível”. 

ex-sócio da APP e ex-presidente da
Associação Atlética dos Portuários

15-05-1932

FALECIMENTOS

04-03-2008

Arquivo Pessoal

Willians Aparecido Martins     
Manoel Queiroz                      
Bizael Martins Santos             
José de Oliveira                      
Armando Grijo                         

É com pesar que
registramos, entre os
meses de janeiro e março,
o falecimento dos
associados da APP.

Solicitamos às viúvas que
entrem em contato com
nossa Associação para
orientação sobre pensão e o
Portus.
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Como todos os anos, a APP
em convênio com a Yellow Tour
realiza excursões. O próximo
passeio está marcado para o
período de 5 a 12 de setembro
de 2008 e o destino é o sul do
país:  nas Serras Gaúchas.

As adesões já começaram, é
bom se apressar.  A
programação é variada e os

Mais um ano tem início e
o convênio com o Plano de
Saúde da Santa Casa de
Santos continua, assim
como as inscrições para no-
vas adesões.  Mais
informações na secretaria
da APP.

Porém, aos futuros
adeptos e aos que já
usufruem da parceria, a
APP alerta para a
importância do
comparecimento às
consultas médicas
agendadas. Ou seja, quem
marcar deve comparecer ou
cancelar previamente.

PLANO

O Plano de Saúde Santa
Casa conta com cerca de 85
mil usuários e disponibiliza
ao conveniado mais de 400
médicos credenciados.
Oferece assistência médica e
hospitalar em todo o Litoral
Paulista, cobrindo consultas,
exames, internações e
cirurgias, inclusive cirurgia
cardíaca e neurológica.

Convênio

com Plano

Santa Casa

continuaFOTO

Rumo às Serras Gaúchas
ônibus são super confortáveis.
Sem falar nas belezas naturais
que não podem deixar de ser
conhecidas ou revistas.

Por pessoa,  o  preço do
pacote,  incluindo pensão
completa, é de R$ 1.000,00
que poderá ser pago em 10
prestações fixas de R$ 100,00.

Associados da APP terão 5%

de desconto sobre o preço to-
tal. Outras informações podem
ser obtidas com a sra. Theresa
-  Diretora Financeira e  de
Patrimônio da Associação -
pelo telefone 3234.1788.

O passeio está marcado para o período de 5 a 12 de setembro de 2008

EXCURSÃOEXCURSÃO

Divulgação
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Mas a barraca continua
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Apesar do fim do verão, a
parceria entre a  APP e o
Peteca Praia Clube continua
e quem ganha com isso são
os nossos associados e seus
famil iares .  Em qualquer
estação,  a  agremiação
mantém uma barraca  de
praia armada nas areias do
Gonzaga,  na  direção do
Posto 4, sempre aos sábados,
domingos e feriados.

Não faltarão momentos de

O verão acabou.
Mas a barraca continua

lazer  e  quem ainda não
conhece  o  churrasco
acompanhado de salada,
refr igerantes  e  cerveja
preparados pelo clube, não
pode deixar de passar por lá
aos domingos.

É só comparecer. Leve
amigos  e  famil iares  e
prest igie  mais  esta
iniciativa da Diretoria da
APP em prol de seu quadro
associativo.

Já é conhecida a preocupação da
APP com a saúde de seus associados.
Pensando nisso, firmou parceria
com a Secretaria Municipal de
Saúde para participar da
Campanha de Vacinação contra a
Gripe Influenza.

Então, anote aí: o combate à gripe
na APP está marcado para os dias
28,29 e 30 de abril e de 5 a 9 de maio,
das 9 às 16 horas, na própria sede.

A ação é destinada à imunização
de pessoas com mais de 60 anos.
Desde 2004, a Entidade funciona
como posto de vacinação durante o
período da Campanha.

GRIPE INFLUENZA

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
respiratórias na estação,
principalmente em idosos. Segundo
a Secretaria Municipal de Saúde, a
vacina não provoca a gripe.

Se isso acontecer é porque a
pessoa já estava contaminada pelo
vírus e não houve tempo da
imunização agir no organismo.
Algumas pessoas podem 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 anterior ou é
portadora de doenças neurológicas
em fase aguda não pode ser
vacinada.

APP vacina
contra
gripe

influenza

 A barraca de praia é armada nas areias do Gonzaga, na direção
do Posto 4, sempre aos sábados, domingos e feriados

ART’ PAPER

Bazar – Papelaria

Informática e Artesanato

tel. 3477-6123
Av. Pres. Kennedy, 26.692

Bal. Paquetá – Praia Grande - SP
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Quem passa pela avenida
Rodrigues Alves, na
Encruzilhada, em Santos, já
consegue perceber que o prédio
que abrigará a nova sede da
APP está tomando forma. A
estrutura dos pavimentos está
pronta e o andamento dos
trabalhos está superando o
cronograma inicial.

No final do ano passado, a

Obras da nova sede
da APP avançam

Obras da nova sede
da APP avançam

concretagem do piso da garagem
e as duas primeiras lajes
estavam concluídas. Nos últimos
meses ficou pronta a construção
da terceira, e última laje, que
possibilita uma visão melhor de
quem passa pelo outro lado dos
tapumes. Agora, o sistema
hidráulico e a cobertura é que
estão em andamento.

A nova sede vai funcionar no

número 365. A previsão é que
os trabalhos sejam concluídos
ainda este ano.

Com isso, a APP vai funcionar
em um local mais amplo e
confortável. No terreno de 750
m2, estão sendo erguidos três
pavimentos: garagem no
subsolo , salão para eventos no
piso térreo e administração no
andar superior.

NÃO DEIXE DE
ACESSAR O

ENDEREÇO DA
APP NA

INTERNET
www.apportus.com.br


