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Mais uma vez, trabalhadores
saem de Santos e outras regiões

do país e seguem em direção à
capital federal para cobrar uma

solução do governo para a
salvação do Portus.  A diretoria

da APP também estava no grupo
e faz um balanço da viagem.

PAG 4 E 5

APP consegue resposta
positiva para 89 processos

que pediam a regularização
das aposentadorias

de 42 para 46. PAG 3

Um esforço
que valeu
muito a pena

 A banda Auê comandou a
pista do Baile de

Encerramento. PAG 8

A Associação Atlética dos
Portuários lotou em mais uma

edição do Café Amigo. PAG 8
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EDITORIAL

VALEU A
PENA

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-
Presidente 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

LOGO QUE A PREVIC
ALERTOU O PORTUS, DU-
RANTE UMA FISCALIZAÇÃO
ROTINEIRA, DE QUE O PA-
GAMENTO DA SUPLEMEN-
TAÇÃO DE VÁRIAS APOSEN-
TADORIAS ESTAVA EM DE-
SACORDO COM O PREVISTO
NO REGULAMENTO DO
NOSSO FUNDO DE PENSÃO,
UMA TREMENDA CORRE-
RIA INSTALOU-SE NO INSTI-
TUTO. A DIRETORIA EXE-
CUTIVA, APÓS REUNIÃO
QUE MANTEVE COM O CON-
SELHO DELIBERATIVO, DE-
TERMINOU A REDUÇÃO
DOS BENEFÍCIOS PARA
PATAMARES CONDIZENTES
COM OS DITAMES DO RE-
GULAMENTO, ATINGINDO
OS PARTICIPANTES QUE
NÃO SE ENQUADRAVAM
NAS NORMAS DO FUNDO.

AS ENTIDADES REPRE-
SENTATIVAS NO PRIMEIRO
INSTANTE FICARAM PER-
PLEXAS, POIS O PORTUS
HAVIA RECEPCIONADO TO-
DOS OS PROCESSOS DE SU-

PLEMENTAÇÃO DE APOSEN-
TADORIA SEM TER NOTADO
QUALQUER  IRREGULARIDADE.

NÓS, DA APP/SANTOS, TÃO
LOGO NOS INTEIRAMOS DO
ASSUNTO E TERMOS VISLUM-
BRADO QUE A SOLUÇÃO ES-
TARIA NA MODIFICAÇÃO DA
CARTA DE CONCESSÃO EXPE-
DIDA PELO INSS, FIZEMOS
VÁRIAS GESTÕES JUNTO
ÀQUELE INSTITUTO NA TEN-
TATIVA DE SOLUCIONAR O
PROBLEMA.

APÓS INÚMERAS REUNIÕES
FOI-NOS DITO QUE SOMENTE
COM A MODIFICAÇÃO DA
DATAPREV É QUE SERIA POS-
SÍVEL A EXPEDIÇÃO DE NOVA
CARTA DE CONCESSÃO,
TRANSFORMANDO AS APO-
SENTADORIAS DAQUELES
QUE TINHAM ADQUIRIDO O
DIREITO DE 42/46.

ADMINISTRATIVAMENTE,
A APP/SANTOS ORGANIZOU
504 PROCESSOS REVISIONAIS
DE APOSENTADORIA. CONTU-
DO, PARA DAR ENTRADA DE
TODA DOCUMENTAÇÃO NO
INSS, AS AGÊNCIAS SÓ ACEI-
TAVAM O PROTOCOLO
DIÁRIO DE APENAS 5 PROCES-
SOS POR PORTADOR... SEM SA-
BERMOS O PORQUÊ DE TAL
EXIGÊNCIA, TODA A DIRETO-

RIA VIU-SE OBRIGADA A EN-
FRENTAR, DIARIAMENTE,
INCONTÁ-VEIS FILAS PARA
CONSEGUIR PROTOCOLAR
OS PROCESSOS QUE HAVI-
AM SIDO PREPARADOS.

DEPOIS DE VÁRIAS VIA-
GENS A BRASÍLIA, DE
MUITOS TELEFONEMAS DA-
DOS E DE INÚMEROS PRA-
ZOS PROMETIDOS E NÃO
CUMPRIDOS, FINALMENTE
ALCANÇAMOS UM RESULTA-
DO POSITIVO: 89 COMPA-
NHEIROS JÁ TIVERAM SUAS
CARTAS MODIFICADAS E A-
GORA SÓ ESTAMOS AGUAR-
DANDO QUE O INSS EXA-
MINE OS PROCESSOS RES-
TANTES E QUE OS DIREITOS
DOS DEMAIS PARTICI-
PANTES TAMBÉM SEJAM
RECONHECIDOS.

TEMOS CERTEZA QUE ES-
COLHEMOS O MELHOR
CAMINHO, POIS, SALVO ME-
LHOR JUÍZO, SOMOS OS
ÚNICOS QUE CONSE-
GUIRAM RESULTADOS SA-
TISFATÓRIOS. ESTÃO DE
PARABÉNS NOSSA APP/SAN-
TOS E TODOS OS ASSOCIA-
DOS QUE CONFIARAM E A-
CREDITARAM EM NOSSA
PROPOSTA INICIAL DE RE-
SOLVER – ADMINISTRATIVA-
MENTE – AS MUDANÇAS DAS
APOSENTADORIAS DE 42/46,
SEM CAUSAR QUALQUER
PREJUÍZO AO PORTUS. NE-
NHUM TIPO DE DESPESA FOI
GERADO AO NOSSO FUNDO
DE PENSÃO. ENFIM, UMA
BOA NOTÍCIA PARA QUEM
CONFIOU NA APP/SANTOS.
VALEU A PENA ESPERAR!

    A DIRETORIA
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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

Finalmente, após 6 anos de
muita luta administrativa, al-
guns casos com divergência de
aposentadorias de 42 para 46
questionados pela APP junto
ao INSS para regularização
receberam resposta favorável.
Dos 504 processos, 89 tiveram
o sinal de que serão expedidas,
em breve, as novas cartas de
concessão para a regulariza-
ção das aposentadorias que se
encontravam em desacordo

Divergências das aposentadorias
de 42 para 46 são regularizadas

com os controles do PORTUS.
O sistema de informação do

INSS já está adequado à nova
realidade e logo, logo, 89 inte-
ressados estarão recebendo em
suas residências a nova carta do
INSS. Esses beneficiários de
aposentadoria especial devem
se apresentar com urgência na
APP, assim que notificados pelo
documento, para que o depar-
tamento jurídico da associação
possa encaminhá-lo ao Portus a
fim de ser restabelecido o paga-
mento do benefício.

O presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, teve a infor-
mação de que assim que as car-
tas chegarem, vai ser feita a atu-
alização do pagamento prova-
velmente para dezembro. Quan-
to à quantia em atraso, essa vai
precisar ser negociada devido à
atual situação do instituto.

Outro ponto importante é
que quem entrou com questão

na justiça, mas conseguiu re-
solver administrativamente
terá uma taxa cobrada, uma
vez que causou prejuízo finan-
ceiro ao Portus.

Assim que chegarem as cartas será feita a
atualização do pagamento provavelmente para dezembro

Divergências das aposentadorias
de 42 para 46 são regularizadas

Dos 504 processos, 89
tiveram resposta

favorável e, em breve, os
aposentados receberão as

novas cartas de concessão

A diretoria da APP está com
sentimento de missão cumprida.
“Com muita satisfação, parabe-
nizamos a advogada Dra. Gláu-
cia e os diretores que com ela
colaboraram, e que durante tan-
to tempo batalharam adminis-
trativamente junto ao INSS em
busca de uma solução favorável
a muitos dos nossos associados
que tiveram, injustamente, di-
minuidos seus benefícios de
aposentadoria suplementados
pelo PORTUS”, declarou Odair
Augusto de Oliveira.

IMPORTANTE: ATÉ O FECHAMEN-
TO DESTA EDIÇÃO AINDA NÃO HA-
VIAM SIDO DIVULGADOS OS CA-
LENDÁRIOS DE PAGAMENTO DE

2013 DO PORTUS E DO INSS

A 21ª Vara Cível do Rio
de Janeiro determinou a
penhora de crédito da
Companhia Docas do Rio
de Janeiro no montante de
R$ 650.477,04 + R$
465.035,81 em face da dívi-
da com o PORTUS no to-
tal de R$ 123.583.210,77 .

A quantia bloqueada
será transferida para a con-
ta do Juízo.

Justiça
penhora dívida
da Docas do RJ
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O motivo é aquele de sempre:
uma solução para cobrir o rom-
bo do Portus, estimado em R$ 4
bilhões, e voltar a operar normal-
mente. O desafio mais imediato
é garantir uma injeção de caixa
de R$ 150 milhões, dinheiro que
servirá para o pagamento do 13º
salário dos aposentados e pen-
sionistas.

Submetido a três intervenções
seguidas, o Portus chegou a essa
situação devido à inadimplência
das empresas patrocinadoras.
Essa foi a explicação apresenta-
da ontem por dirigentes de en-
tidades que representam os por-
tuários, em audiência na Comis-
são de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa (CDH).

“Todos os trabalhadores estão
rigorosamente em dia com suas
contribuições, mas as patrocina-
doras não honraram com sua
parte. Assim chegamos a esta
triste situação”, afirmou Vilson
Balthar Arsenio, presidente da
União Nacional das Associações
dos Participantes do Portus.

Cerca de 300 portuários de
diferentes estados foram à au-
diência, sugerida pelo presidente
da CDH, senador Paulo Paim
(PT-RS). Nem todos conseguiram
lugar no próprio espaço da comis-
são, mas puderam acompanhar
os trabalhos por telões, em duas
outras salas. Eles cobram do go-
verno uma solução para as di-
ficuldades do fundo, já que as pa-
trocinadoras inadimplentes são

estatais federais.
“Quem deve é o governo. Não

é caridade. Nós compramos um
produto [previdência] e temos o

direito de receber”, afirmou
Nildes Sampaio da Silva, sindi-
calista e empregada da Compa-
nhia Docas do Rio de Janeiro.

Brasília: quase uma segunda casa
Mais uma vez, trabalhadores saem de Santos e outras regiões do

país e seguem em direção à capital federal para cobrar o governo

Governo libera R$ 150mi

Brasília: quase uma segunda casa
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O desafio mais imediato é garantir uma injeção de caixa de
R$ 150 milhões, dinheiro que servirá para o pagamento do 13º

salário dos aposentados e pensionistas

De acordo com reportagem publicada no jornal A Tribuna no
dia 8 de dezembro, o Governo Federal começou a liberar os R$
150 milhões para o Portus prometidos ainda no governo Lula.

O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilber-
to Carvalho informou que R$ 15 milhões já foram repassados ao
instituto e que até início de janeiro será feito novo depósito, to-
talizando R$ 30 milhões. O restante será pago em parcelas men-
sais de R$ 10 milhões.

A liberação de recurso foi anunciada também durante o lança-
mento do programa de investimento dos portos pelo ministro da
Secretaria de Portos, Leônidas Cristino.“Os portuários devem
ficar tranquilos com relação ao Portus, pois o Governo já repas-
sou os recursos para garantir o pagamento do 13º, e em janeiro
será depositada outra parcela para dar continuidade ao paga-
mento dos benefícios” assegurou o ministro.

O repasse chegou menos de um mês após a audiência pública
realizada no Senado.
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Os trabalhadores do setor
portuário pediram, na au-
diência, que fossem liberados
os bens pessoais dos inte-
grantes da última diretoria
do Portus.

O Portus está sob inter-
venção devido ao dese-
quilíbrio entre seu pa-
trimônio e compromissos
com os participantes. A inter-
venção deveria ser encerrada
em 30 de novembro próximo,
mas foi prorrogada até 31 de
janeiro de 2013.

Os portuários alegam que
já houve inspeções, sem a
constatação de irregula-
ridades por parte dos diri-
gentes. Segundo os traba-
lhadores, os problemas de-
correm de calotes praticados
pelas empresas patrocina-
doras. Por isso, entendem
que os dirigentes são in-
justiçados.

O representante da Supe-
rintendência Nacional de
Previdência Complementar
(Previc), Dagomar Alécio
Anhê, explicou que a en-
tidade não age arbitraria-
mente contra os dirigentes —
a indisponibilidade está pre-
vista na lei, que alcança os
que ocuparam cargos de
direção nos 12 meses anteri-
ores à intervenção. Ele disse
que a equipe de intervenção
está finalizando a “ultimação
de inspeção”. Ao fim, diri-
gentes não citados poderão
pedir a liberação dos bens.

Funcionários
querem

desbloqueio de
bens de diretores

COM A PALAVRA, O PRESIDENTE

ODAIR AUGUSTO DE OLIVEIRA

Novamente, e após quatro anos, voltamos a Brasília em ca-
ravana para, junto com portuários de todo o Brasil, tentarmos
em Audiência Pública – presidida pelo Senador da República
Paulo Paim -, sensibilizar políticos e demais autoridades so-
bre a situação no nosso Fundo de Pensão, o PORTUS.

Em parceria com o SINDAPORT e a ATAC preparamos um
grupo de 40 portuários, número este que entendíamos ser o
mais viável do ponto de vista prático e também financeiro.
Temos certeza que se as inscrições continuassem em aberto
por mais tempo, só nós de Santos lotaríamos um avião. En-
tretanto, para conseguirmos um preço acessível junto à TAM,
tudo teve que ser programado com bastante antecedência.

A viagem transcorreu normalmente. A hospedagem, tam-
bém. A passeata que faríamos em Brasília na parte da manhã
do dia 8 de novembro infelizmente não foi possível realizar
porque São Pedro não colaborou.

A Audiência transcorreu normalmente com a presença de
representantes do Governo, da PREVIC, da Câmara Federal,
da CODESP, da CODESA, da Federação Nacional dos Portuári-
os e da UNAPPORTUS, tendo todos se posicionado favoravel-
mente em defesa do nosso Instituto.

Franqueada a palavra ao plenário, seis companheiros
falaram em nome de todos, cobrando do governo a dívida de 4
bilhões de reais para com o PORTUS, enfatizando ter sido o
Governo quem não cumpriu com sua parte para a manutenção
do plano de suplementação de nossas aposentadorias. Tam-
bém com ênfase, foi perguntado aos representantes do Gover-
no e da PREVIC sobre o andamento do inquérito instaurado
para oitiva dos mais recentes dirigentes do PORTUS, sobre
possíveis irregularidades havidas na administração do Fundo
durante suas gestões. Como mais de dois meses do depoimen-
to do último responsável já se passaram, e como ninguém foi
até o momento formalmente acusado de nada, por que ainda
permanecem bloqueados os bens patrimoniais dos dirigentes
envolvidos? O certo, e justo, seria a imediata liberação dos bens
que se encontram incomunicáveis, em face de nenhuma culpa
formal ter sido atribuída a quem quer que seja.

Nosso retorno foi tranquilo. A avaliação feita por todos é
que valeu a pena todo o esforço empregado. Como pretendía-
mos, conseguimos chamar a atenção da mídia, nosso princi-
pal objetivo, a tal ponto que extensa reportagem no jornal
Diário do Senado, com foto do grupo na primeira página, re-
percutiu toda nossa luta em defesa do PORTUS.

Estamos todos de parabéns... A luta continua!

edição 35.pmd 12/12/2012, 16:545
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 A APP agradece a todos que
vêm colaborando com a cam-
panha de doação de remédios.
O objetivo que é repassá-los a
quem precisa vem sendo cum-
prido.  Qualquer medicamento
é aceito e a campanha continua.

A APP também repassa equi-
pamentos como cadeira de ro-
das, muletas e andadores. As
doadas recentemente estão ten-
do bom uso.

DOAÇÕES

NÃO SE ESQUEÇA...

FALECIMENTOS

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

MATRÍCULA NOME
30.056/6 ADMINLSON PINTO DE OLIVEIRA
17.105/8 GILMAR LUIZ GARCIA VILARINHO
13.268/8 ANTONIO CARLOS VIEIRA
14.552/4 LUIZ LOURIVAL CANANÉIA
15.887/3 SÉRGIO GARDIMAN
17.469/8 WALTER REIS MONTEIRO
13.815/6 OSMARO OSWALDO FERREIRA
13.439/5 NELSON FUSCHINI
12.942/8 NILSON CHANCHARULO
14.582/1 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
17.095/1 PEDRO LUCIOLO DA SILVA
14.281/3 HELENO MEDEIROS DE MORAIS
13.619/2 OSWALDO MACHADO DE MELLO
50.005-0 ANTONIO GONÇALVES DE FREITAS

Com pesar, informamos  o falecimento dos associados:

Você associado não precisa
dar voltas na quadra procuran-
do uma vaga para estacionar o
carro. Temos a nossa garagem
à sua disposição para visitas
breves.  Basta se identificar na
portaria ao chegar.

Av. Dr Pedro Lessa, 1293 - Ponta
da Praia-Santos SP

(013) 3345-4518 / 3345-4519

LIGUE AGORA E SE INFORME SOBRE SEUS DIREITOS

Adaptações Automotivas

Veja algumas doenças
que poderão se

enquadrar neste
benefícios:

 tendinite, câncer de mama,
próteses, problema de coluna,

amputações, esclerose
múltipla, artrite, artrose renal
crônica, parkinson, doenças
neurológicas, avc (derrame).

Fique isento do IPI,
ICMS, Rodízio e IPVA

AUTO ESCOLA JAVAROTTI

Temos treinamentos para habilitados:
pessoas que possuem trauma, medo ou insegurança

ESTACIONAMENTO

edição 35.pmd 12/12/2012, 16:546
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Pegue um papel e uma cane-
ta e comece agora a listar de um
a dez. Ao lado, escreva tudo a-
quilo que você precisa em 2013
para cuidar da saúde e ser feliz.
Mas antes, acabe de ler isso aqui.

Dançar é uma opção que une
esses dois principais objetivos de
vida que são estar bem de cor-
po e mente. A atividade aumen-
ta a frequência cardíaca, esti-
mula a circulação do sangue,
melhora a capacidade respi-
ratória e queima muitas calo-
rias. Além disso, com um ou
mais pares, o convivío social
aumenta e os momentos de di-
versão em grupo se multipli-
cam. E a APP ajuda nesse pro-
cesso de bem estar para associa-

SOCIAL

7

Para proporcionar opções de lazer aos associados e fami-
liares, a APP, em parceria com a Agência de Turismo Yellow
Tour, organiza excursões para vários locais do Brasil. Asso-
ciados têm descontos especiais.

CONFIRA AS PRÓXIMAS EXCURSÕES PROGRAMADAS:
-  Serra Gaúcha – Roteiro Encantador de 4 a 10 de janeiro.
-  Bonito – MS – de 15 a 20 de janeiro.
- Caldas Novas – Carnaval 2013 - de 8 à 13 de fevereiro.
- Camboriú – SC – Beto Carreiro (opcional) Carnaval 2013

de 08 à 12 de fevereiro.

Comece 2013 viajando,

Se na lista de promessas está
se exercitar... a APP ajuda!!!

que tal???que tal???

dos e amigos. Sob a coordenação
da Profª Paula Camargo, diver-
sos professores de dança dão
aulas na nossa sede  sempre às
terças-feiras, das 20 às 22 ho-
ras. Custa só 10 reais e as bebi-
das são cobradas à parte.

E aí, “aula de dança da APP”
ficou em qual posição nesta sua
listinha?

Rua Itororó, 132 - Centro - Santos/SP
tels: 13 3219-3709 / 7808-6869 / id: 85*5926

7819-5761 / id: 125*27764
email: opticaaespecialista@ig.com.br
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Brinde final aconteceu
em baile na APP

EVENTOS Fotos: arquivo APP

8

O Baile de Encerramento de 2012 foi anima-
do como toda a festa deve ser. A Banda Auê foi
quem agitou a pista de dança no dia 10 de no-
vembro.  O ponto alto da confraternização foi
bem no finzinho da noite, próximo a zero hora.
O presidente da APP, Odair Augusto de Olivei-
ra, desejou a todos um Feliz Natal e um próspe-
ro 2013 com brinde regado a champagne. Quem
tá pensando que esse brinde ficou entre os mem-
bros da diretoria está enganado. Em cada mesa,
taças e uma garrafa de bebida estavam à dis-
posição para que o “tim tim” fosse em conjunto.

Acabou...

...mas em 2013
tem mais

Acabou...

Tradicional Café Amigo
sorteou cestas

O calendário de eventos
de 2013 ainda não foi
fechado, mas a diretoria
garante: a cada mês, um
evento vai continuar unindo
e alegrando os associados e
os amigos da APP.

Uma coisa pode se dizer sobre esse evento
que se tornou tradição: os associados da APP
sabem o que é bom! Mais uma vez, o café da
manhã do primeiro sábado de dezembro teve
grande público. Quem espantou o sono de to-
dos pra bem longe foi o Grupo Imagem. No
Café Amigo, como já é carinhosamente conhe-
cido, além dos associados e familiares terem a
oportunidade de uma primeira refeição re-
forçada, também concorreram a inúmeras ces-
tas de natal. Quem não compareceu, também
pode ser sorteado. E depois de tudo isso, che-
gou a hora de dançar para se despedir dos
amigos em 2012 e dar um até logo, para volta-
rem a se encontrar em 2013.

Os dois últimos eventos fecharam o ano com chave de ouro. Não faltaram bons momentos juntos

...mas em 2013
tem mais

edição 35.pmd 12/12/2012, 16:548


