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NA LUTA PELO PORTUS

Aproximadamente 400 aposentados e tra-
balhadores do porto saíram da porta da APP
(foto 1) para realizar uma passeata a fim de
pressionar o Governo Federal para que haja
uma solução rapida e o Portus seja salvo. O

protesto terminou em frente à Codesp. Em um
ato pacífico, os manifestantes cantaram o

hino nacional brasileiro (foto 2) e um fato in-
édito aconteceu: o presidente da Codesp José

Roberto Correa Serra saiu para conversar pes-
soalmente com os aposentados (foto 3).
O ASSUNTO É DESTAQUE NAS PÁGINAS 4 E 5

Festas!!! Algumas
passaram, mas

outras ainda
virão. PAG 8

APP apresenta
relatório de 2011.

PAG 7

 Em 2012 tem
mais excursões.
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APP participa de
comissão de

acompanhamento da
Intervenção. PAG 3
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EDITORIAL

PATINAR
Já participamos de três re-

uniões da comissão paritária
nomeada pelo ministro Leôni-
das Cristino da SEP, para
acompanhamento do trabalho
do interventor José Crespo no
PORTUS. Este, por sua vez, en-
tregou um relatório parcial ao
governo contendo três opções
para a solução do nosso fundo
de pensão.

Quando da entrega do
relatório ao relator da comissão
de acompanhamento Mário
Lima, o interventor sugeriu
que, ao ser chamado para ex-
plicar o conteúdo do documen-
to, estivessem presentes tam-
bém técnicos da área do gover-
no - o que seria muito impor-
tante - além de representantes
do TCU para conhecimento do
assunto.

Apesar de todas as providên-
cias pedidas pelo interventor,
não temos conhecimento da re-
alização, até o momento, de tal
reunião.

Os restantes 150 milhões de
reais, dos 400 prometidos pelo
expresidente Lula para paga-
mento de parte das dívidas das

patrocinadoras, vêm sendo exa-
ustivamente cobrados pela
Comissão de Acompanhamen-
to, que entende ser uma forma
de boa fé do governo de querer
resolver a questão do déficit do
Instituto. Porém, até agora, o di-
nheiro não entrou no cofre do
PORTUS.

Soubemos da reunião havida
com as patrocinadoras na
ABEPH, onde teria sido nomea-
da mais uma Comissão para
tratar do assunto PORTUS.

Sentimos que estamos pati-
nando, sem chegar a lugar ne-
nhum. Dos dez meses citados
pelo interventor para que o
PORTUS se mantenha adim-
plente com o pagamento dos
benefícios aos assistidos e pen-
sionistas, dois já se passaram
sem que nada de positivo tenha
acontecido.

Uma solução urgente se faz
necessária se quisermos que o
problema PORTUS seja resolvi-
do. Do contrário, o caos se ins-
talará no seio de toda a família
portuária brasileira. Precisa-
mos parar de patinar!!

A Diretoria

Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 365 - Macuco - Santos/SP
Telefones: 3234-1788/3234-1387

www.apportus.com.br / secretaria@apportus.com.br

APP News é uma publicação da
Associação de Participantes do Portus - Santos

Diretoria Executiva: Presidente Odair Augusto de Oliveira; Vice-Pres-
idente Manoel Motta; Diretor Financeiro e de Patrimônio  Thereza
de Souza Santos; Diretor Secretário José Gonçalves; Diretor Social
Antonio de Oliveira; Diretor de Assuntos Jurídicos Orlando Nelson
Coelho; Diretor de Benefícios Moacir Santos.

Jornalista Responsável:  Cristiane Amaral  - Mtb. 52.220

apportus.com.brapportus.com.brapportus.com.brapportus.com.brapportus.com.br

Acesse nossoAcesse nossoAcesse nossoAcesse nossoAcesse nosso
portal da internetportal da internetportal da internetportal da internetportal da internet

CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO DE

BENEFÍCIOS DO PORTUS

Fonte: Portus
www.portusinstituto.com.br

Fonte: Previdência Social
www.previdencia.gov.br

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS DO INSS
FINAL

1 e 6

2 e 7

3 e 8

4 e 9

5 e 0

MAR

Fevereiro 28
Março 29
Abril 27
Maio 30

1
2
5
6
7

ABR MAI

2
3
4
5
9

2
3
4
7
8

REFORMA DO ESTATUTO

Uma comissão está responsável
por modificar o estatuto da APP.
Depois de concluído, deverá ser
aprovado pelo Conselho Deli-
berativo e Assembléia Geral
Extraodinária. São eles: Manoel
Motta, Orlando Nelson Coelho,
Paulo Roberto Machado, José
Carlos Figueiredo, Antonio Leite
da Silva,
Osvaldo
Pinto de
Abreu e
Josephi-
no Vas-
q u e s
Netto.
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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

ANUNCIO LE

APP

A INTERVENÇÃO E AS
VIAGENS A BRASÍLIA

O presidente
da APP, Odair
Augusto de Oli-
veira, continua
viajando a
Brasília em prol

do Portus. Ano passado fo-
ram 6 idas à capital do país.
Neste ano já outras duas pela
Comissão de Acompanha-
mento da Intervenção: em 26
de janeiro e 2 de fevereiro. Na
primeira, o interventor no
Portus, Dr. Crespo,  e o
Secretário Executivo da SEP,
Dr. Mário Lima, foram ques-
tionados pela comissão sobre
os R$150 milhões ainda não
recebidos pelo Portus. Eles
garantiram que o dinheiro vai
sair, pois não tem nenhum
motivo para  o governo dei-
xar de repassar.

Explicaram ainda que a in-
tervenção será prorrogada
por 180 dias e que a sinaliza-
ção é o início do inquérito e
não o término do trabalho do
interventor. O presidente da
APP perguntou como estão os
preparativos para o início do
Inquérito e dr. Crespo disse
que a Comissão está analisan-
do toda documentação em
um escritório no Rio de Ja-
neiro para dar início aos de-
poimentos.

Por fim, Crespo ressaltou
que ao final da intervenção,
ficará um cronograma de
obrigações a serem seguidas
e que darão estabilidade ao
Portus.

Presidente da APP acompanha
da Comissão da Intervenção
O Ministro da SEP, José

Leônidas de Menezes Cristi-
no, criou em setembro a
Comissão de Acompanha-
mento do Processo de Inter-
venção no PORTUS com o
objetivo de informar os se-
gurados sobre o andamento
dos trabalhos, além de trans-
mitir ao Ministro de Estado
da Secretaria de Portos da
Presidência da República, as
informações que o habilitem

a atuar no processo para ga-
rantia da sua eficácia e con-
secução dos seus resultados.

O presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, faz parte
desses trabalhos. Ele substitu-
iu temporariamente um dos
membros da comissão, Vilson
Balthar Arsenio, que se recu-
perava de uma cirurgia. Vil-
son voltou a Comissão, mas
Odair também continuou a
fazer parte dos trabalhos.

A APP parabeniza a nova
Direção da Federação Nacional
dos Portuários (FNP-CUT),  em-
possada em janeiro. O por-
tuário capixaba, vice-presi-
dente da CNTT-CUT, Eduardo
Guterra, foi reeleito presidente
da FNP-CUT pelo período 2012
a 2014. A diretoria da APP dese-
ja uma ótima gestão e sucesso.

Na ocasião, o presidente da
Associação de Participantes do
Portus do Rio de Janeiro e pre-
sidente da Unnaportus, Vilson
Balthar Arsenio, foi homena-
geado. Ele recebeu uma placa

Nova diretoria assume FNP

pela importante contribuição
que tem prestado nos últimos
anos à categoria e pelo pronto
reestabelecimento, uma vez
que esteve afastado por pro-
blemas de saúde.
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PORTUS

O encontro foi em frente à
Associação na manhã do dia 8.
Minutos depois, aproximada-
mente 400 aposentados e tra-
balhadores do porto realizaram
uma passeata para pressionar
o Governo Federal.

O presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, mostrou
grande preocupação com a fal-
ta de decisão do Governo: “o
que está nos preocupando
muito são os R$ 150 milhões
que faltam para completar os
R$ 400 milhões que o ex-pre-
sidente Lula deliberou por
meio de medida provisória”.
Com o dinheiro, o Instituto
ganharia dois anos de fôlego
para que possa haver nego-
ciação com as patrocinadoras
e o Portus ser salvo.

Em dezembro, o relatório
entregue pelo interventor ao
governo apontava que só havia
dinheiro em caixa para pagar

os aposentados por mais dez
meses. Três se passaram e ne-
nhuma atitude foi cobrada. “O
presidente da Codesp sempre
se mostrou favorável a uma
solução, então viemos aqui
para lembrá-lo do problema”,

Na porta da Codesp, todos
permaneceram juntos e com
faixas estendidas exaltando a
união de todos na luta pelo Ins-
tituto. Protesto pacífico, como
deve ser, e com um momento
muito bonito: as quase 400 vo-
zes se uniram para cantar o
hino nacional.

O prazo da intervenção fe-
deral no Portus seria de 180 dias
para tomar ciência dos valores
exatos das dívidas das patroci-
nadoras. Porém, a intervenção
será prorrogada por seis meses.

Durante o ato público,o
presidente da Companhia
Docas do Estado de São Paulo
(Codesp), José Roberto Correa

Serra, aceitou conversar com os
trabalhadores e assumiu o com-
promisso de ser um interlocu-
tor com o Governo Federal para
tentar negociar as reivindi-
cações da categoria. Serra ga-
rantiu aos trabalhadores que
nenhum portuário ligado ao
fundo de pensão Portus ficará
sem receber suplementação.

Para isso, ele dá duas
opções: a Codesp manter-se
como patrocinadora no sistema
nacional ou a estatal passar a
responder por conta própria
pelo seu quadro de partici-
pantes, com a criação de uma
espécie de Portus-Santos.

A dívida federal com o fun-
do soma cerca de R$ 4 bilhões
e 70% da composição do fundo
de pensão estão concentrados
na base de trabalhadores do
Porto de Santos, num total de
10,8 mil empregados, dos quais
6,8 mil são aposentados.

Passeata pelo PortusPasseata pelo Portus
Arquivo APP
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reúne 400 pessoas

Uma paralisação de 24 horas
programada para dia 8, no Porto
de Santos, não aconteceu. Por-
tuários reunidos na noite desta
terça, em assembleia conjunta,
decidiram suspender a greve.

Segundo o presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores na Ad-
ministração Portuária, Everandy
Cirino, a decisão se baseou na de-
sistência de outros portos em não
aderir ao movimento, que seria em
nível nacional. O combinado era
parar os portos do País.  “Não po-

Paralisação não aconteceu
demos bancar sozinhos uma greve
que teria que ser nacional”, disse.

Dois assuntos preocupam os
portuários que atuam em com-
panhias docas: a dívida do fundo
de pensão Portus e a demora na as-
sinatura dos acordos coletivos ne-
gociados em 2011.

A Codesp explicou que o acor-
do coletivo de trabalho se arrasta
na Justiça porque ela, como uma
estatal, precisa cumprir a legis-
lação e recorrer de toda decisão ju-
dicial contrária a ela.

Destaque na mídia

reúne 400 pessoas

Diversas emissoras de tele-
visão, além de jornais im-
pressos, estiveram presentes
e repercutiram a luta pelo
fundo de pensão.

Arquivo APPArquivo APP

5

Comissão de Inquérito também é aberta
Considerando a Inter-

venção do Portus, a Superin-
tendência Nacional de Pre-
vidência Complementar re-
solveu criar uma  Comissão de
Inquérito. Um procurador fed-
eral e dois auditores fiscais da

Receita Federal apuram as cau-
sas que levaram a entidade à pre-
cária situação e avaliam a re-
sponsabilidade de seus adminis-
tradores e conselheiros. A portar-
ia entrou em vigor dia 17 de ja-
neiro e tem prazo de 90 dias.
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Que tal passear???

EXCURSÃO
NÃO SE ESQUEÇA...

D
E
S
T
A
Q
U
E

FALECIMENTOS

Solicitamos às viúvas que entrem em contato com nossa
Associação para orientação sobre pensão e o Portus

Matrícula Nome
17.587/7 JOSE EPITACIO SOARES ROCHA
15.694/3 CLOVIS RIBEIRO DOS SANTOS
13.146/6 NEWTON ALMEIDA
13.220/9 ARNALDO LOPES SALLES
14.469/1 PEDRO PAULO SILVEIRA
17.486/2 MANOEL MOTA
13.762/0 NELSON AGUIAR
15.261/1 LAERT THOME
13.518/6 JOÃO CORDEIRO DE JESUS
13.852/9 LINCOLN LOPES DA SILVA FILHO (TICO)
15.329/6 MANOEL DA SILVA FILHO
16.049/9 VALDIR VIEIRA DE MENESES
13.121/9 JOSE FERNANDES
13.175/5 ARIWALDO BARGA

Com pesar, informamos também o falecimento dos
associados:

nnnnn PARATY - RJ - de 09
a 11 de março - Valor: 10X de
R$ 60,00 p/ pessoa em apto du-
plo e crianças de 03 a 06 anos
em 10X de R$ 30,00.

nnnnn JOINVILLE - SC -
PASSEIO BARCO PRÍNCI-
PE - Feriado de Páscoa de
05 a 08 de abril - Valor: 10X
de R$ 70,00 p/ pessoa e crianças
de 03 a 06 anos 10X de 35,00.

nnnnn POÇOS DE CALDAS -
MG - Feriado de 20 a 22 de
abril - Valor: 10X de R$ 60,00
p/ pessoa em apto duplo e cri-
anças de 03 a 06 anos 10X de R$
30,00.

nnnnn C I D A D E S
HISTÓRICAS - MG
Feriado do 27 de abril a
1 de maio - Valor p/ pessoa,
10X de R$ 100,00 por pessoa
em apto duplo ou triplo e cri-
anças de 03 a 06 anos em 10X
de R$ 50,00.

DETALHES NA SECRETARIA DA APP

• As aulas de dança
continuam a aconte-
cer no salão da APP.
E está lotando!!! Sob
a coordenação da
Profª Paula Camar-
go, diversos professores de dança
ensinam todos os passos sempre
às terças-feiras, das 20 às 22 ho-
ras. 10 reais para associados e
para não associados.

• Temos convênios com
várias instituições de ensino e,
agora, com mais uma de lín-
guas:  a YÁZIGI Internexus que
ensina Inglês e Espanhol.  Av.
Pedro Lessa, 948, em Santos.
Intensivo 50% de desconto e
Regulares, 20%.

• Se você tiver em sua casa al-
gum remédio que não precisa
mais ou equipamentos como ca-
deira de rodas, muletas e anda-
dores que possam ajudar outra
pessoa,  procure a APP. A direto-
ria agradece a todos que vêm co-
laborando com a campanha. O
objetivo que é repassá-los a quem
precisa vem sendo cumprido.

• Talvez muitos nem ten-
ham notado a diferença, mas
o benefício subiu um pou-
quinho. O PORTUS, em obe-
diência ao que determinam os
artigos 77 e 78 do seu Regula-
mento do Plano de Benefícios
- PBP 1, reajustou em 4,56% os
benefícios atu-
almente pagos
aos aposentados
e pensionistas.

VALE LEMBRAR

FORMA DE PAGAMENTO:

DESCONTO DE 5%
PARA ASSOCIADOS. Par-
celamento em até 10 vezes
sem juros.

6
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n Edições do boletim in-
formativo APP NEWS = 03.

n Encaminhados aos asso-
ciados = 9.500 exemplares.

n Encaminhados aos par-
ceiros e amigos = 1.000 exem-
plares.

n Cartas aos associados
aniversariantes = 3.200.

n Em parceria com a
YELLOW TOUR TURISMO,
a APP disponibilizou vários
roteiros de viagens com 5% de
desconto e facilidades na for-
ma de pagamento aos nossos
associados.

n Eventos sociais realiza-
dos em nosso salão de festas e
no Portuários = 08.

n Aluguel do Salão de Fes-
tas aos nossos associados = 04.

n Continua a parceria/
convênio com a barraca do

APP

Para reforçar a transparên-
cia com que a APP é adminis-
trada, o primeiro APPNEWS de
2012 traz o relatório da gestão
administrativa da diretoria e-
xecutiva em 2011. O principal

Associação apresenta relatório
objetivo da associação é aten-
der bem os associados. E o ano
terminou com 3.156 pessoas
cadastradas. Aconteceram 12
reuniões estatutárias e 60 reu-
niões de trabalho da Diretoria

Executiva. Aconteceram seis
viagens para reuniões em
Brasília e no Rio de Janeiro
para tratar da principal preo-
cupação da entidade: o Portus.
ABAIXO, OUTROS DETALHES:

Peteca Praia Clube.
n Foram ampliadas as

parcerias com escolas de idio-
mas, de ensinos médio e funda-
mental e com universidades.
Atualmente mantemos con-
vênios com: Casa Branca Idio-
mas - CNA de Santos, São Vi-
cente e Cubatão - Colégio do
Carmo - Colégio Leão XIII
Colégio Coração de Maria - In-
stituto Anglo Germânico - Colé-
gio Liceu Santista - Esamc -
Lusíada - Unimonte - Unip -
Unisanta e Unisantos, todos
com descontos consideráveis.

n Convênios médicos:
2.867. Santa Casa - 2507 asso-
ciados; Ana Costa - 351; e Uni-
med - 9.

n Convênios odontológicos:
185. APO - 87 associados; Odon-
toprev - 67 associados; Pauli-

dente - 17; e Interodonto - 14.
n Atuações junto às agên-

cias do INSS (solicitações de
benefícios) = 211. Pedidos de
transformação do beneficio de
aposentadoria por tempo de
contribuição (42) em aposen-
tadoria especial (46): 502. Fo-
ram 143 deferidos; 103 indefe-
ridos; 17 desistências; e 239
aguardando resposta.

n Nova sede social e ad-
ministrativa: o imóvel está sen-
do totalmente revestido com
pastilhas.

n Carros e motos que ocu-
param o estacionamento da
sede = 1.764.

n Visitas hospitalares rea-
lizadas = 517.

n Assistência às familias
de 80 associados falecidos. jun-
to ao Portus e ao INSS.
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Réveillon, Café Amigo e Baile de Encerramento:

8

Eventos de 2012Eventos de 2012Eventos de 2012Eventos de 2012Eventos de 2012

31 de março - 31 de março - 31 de março - 31 de março - 31 de março - Baile com Oscar Guzzel-

la e Orquestra

26 de maio -26 de maio -26 de maio -26 de maio -26 de maio - Baile de Aniversário da

APP com Banda Auê e Altemar Dutra

Jr

27 de julho - 27 de julho - 27 de julho - 27 de julho - 27 de julho - Queijos e Vinhos com

Bandas Luzes e Tânia Mara

EVENTOS

Réveillon, Café Amigo e Baile de Encerramento:
gosto de quero mais para 2012!!!
Como é de costume, o Café Amigo aconteceu na

Associação Atlética dos Portuários (foto 3), sob o
som da Banda Imagem. Mais de 650 participantes
puderam desfrutar de momentos agradáveis, acom-
panhados de muita espectativa e euforia com o
sorteio de 215 cestas de natal, contendo cada uma
33 itens.

No último evento na sede da APP, a lotação foi
total e a festa entrou na madrugada de domingo. O
Baile de Encerramento (foto 1) foi um sucesso. No
palco, e apresentaram a cantora Leninha (foto 2) e
o cantor Cesar Sampaio.

E o finzinho do ano foi na barraca de praia do
Peteca. Com muita, muita chuva, associados, fami-
liares e amigos, viram 2012 chegar juntos. E nem o
tempo ruim durante toda a noite estragou o réveil-
lon da APP. As fotos não ficaram muito boas com o
temporal, mas a queima de fogos no céu da orla de
Santos foi espetacular.

1

2

3

Fotos: arquivo APP
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