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vai e vem

E MAIS:  Condel elege
membros da mesa. PAG 2

- Presidente da APP
integra comissão para

discutir Plano de  Cargos
e Salários. PAG 5

- Que tal arrumar as
malas e ir pro Sul com a

turma da APP? PAG 6

As viagens têm o objetivo
de acompanhar a situação
do  Portus e cobrar das
autoridades uma solução
para o Instituto. Só no
começo de outubro, o
presidente da APP e
representantes de outras
entidades estiveram na sede da Previc e no Ministério da
Previdência Social, na capital federal. PÁGINAS 3

APP segue com o

a Brasília...

EVENTOS - Crianças têm manhã de
muitas brincadeiras na sede.

Confira também os eventos que já
aconteceram e os que estão

no calendário até o fim do ano.
PÁGINAS 7 E 8
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EDITORIAL

EXPECTATIVA

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; Diretor
Secretário Manoel Motta; Diretor Financeiro e de Patrimônio  There-
za de Souza Santos; Diretor de Assuntos Jurídicos Orlando Nelson
Coelho; Diretor Social e de Benefícios Moacir Santos.

Jornalista Responsável:  Cristiane Amaral  - Mtb. 52.220

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
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O SENTIMENTO QUE
DOMINA OS PORTUÁRI-
OS PARTICIPANTES, AS-
SISTIDOS E PENSIONIS-
TAS DO FUNDO DE PEN-
SÃO – PORTUS -, NESTE
INSTANTE, É UMA MIS-
TURA DE ESPERANÇA E
DE APREENSÃO.

COM O DEPÓSITO DA
ÚLTIMA PARCELA DOS R$
150 MILHÕES DE REAIS
DADOS EM PAGAMENTO
DE PARTE DAS DÍVIDAS
DAS PATROCINADORAS,
ESTAMOS TODOS NA EX-
PECTATIVA DE COMO
PROCEDERÁ O GOVERNO
COM O NOSSO FUNDO DE
PENSÃO.

EM NOVEMBRO PRÓ-
XIMO VAI FAZER UM
ANO QUE O ÚLTIMO IN-
TERVENTOR SAIU,
DEIXANDO UM PLANO
PARA QUE O GOVERNO
O APLICASSE, MAS, ATÉ
HOJE, NÃO TEMOS
NOTÍCIA DO QUE SERÁ
FEITO.  ESPERANÇA HÁ

DE QUE A SITUAÇÃO
SEJA RESOLVIDA PARA
QUE NÃO TENHAMOS A
NECESSIDADE DE MOBI-
LIZAR NOVAMENTE TO-
DOS OS PARTICIPANTES
PARA UMA LUTA EM DE-
FESA DO QUE PAGAMOS
PARA TER E NÃO CON-
TINUAR SOFRENDO COM
TAMANHA MALDADE.

A EXPECTATIVA QUE
TEMOS É QUE O RES-
TANTE DA DÍVIDA DAS
PATROCINADORAS SEJA
RESSARCIDA PARCELA-
DAMENTE DE MODO A
NÃO PERMITIR QUEBRA
NOS BENEFÍCIOS QUE
ESTÃO SENDO PAGOS.

QUALQUER COISA
DIFERENTE DISSO  NOS
CAUSARÁ TREMENDA
DECEPÇÃO E REVOLTA,
LEVANDO-NOS A ATOS
QUE GOSTARÍAMOS DE
EVITAR.

POR TUDO ISSO, A EX-
PECTATIVA.

A DIRETORIA

O Condel elegeu nova Mesa
Diretora na noite do dia 27 de
junho. Por unanimidade, 36 con-
selheiros elegeram: o presidente
Jurandir França da Hora, o vice-
presidente Sílvio Amado
Gonçalves; o 1o secretário Jo-
sephino Vasques Netto e o 2o

secretário Paulo Roberto
Machado Rodrigues. O manda-
to é de dois anos até 12 de junho
de 2015.

Cinco conselheiros suplentes
foram empossados efetivos, nas
vagas de quatro conselheiros que
ocupam funções na Diretoria
Executiva da APP e de um Con-
selheiro que renunciou ao cargo.
São eles: Sandra Freitas de O-
liveira, Eduardo Mateus
Machado, Adrei Antônio Degás-
peri, César dos Santos e Horácio
Matheus Filho.

Mesa do Condel
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BRASÍLIA

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

4 DE OUTUBRO - O presidente
da APP foi à Superintendência
Nacional de Previdência Comple-
mentar acompanhado dos repre-
sentantes da Federação Nacional
dos Portuários, Unapportus e
sindicatos da região e de outras
partes do país. O encontro foi com
o diretor-superintendente da
Previc, José Maria Rabelo, para
tratar do Portus. Rabelo infor-
mou aos trabalhadores que a
Previc analisará o inquérito rea-
lizado com intuito de apurar na
esfera administrativa as causas
que levaram o Portus ao dese-
quilíbrio econômico.

Rabelo afirmou mais uma vez
que o governo federal trabalha
para solucionar a situação do Por-
tus e não tem a intenção de liqui-
dar o fundo.

APP não poupa viagens à capital
federal em defesa do Instituto

9 DE OUTUBRO - No Ministério
da Previdência Social, os repre-
sentantes dos portuários foram
recebidos pelo Ministro  Garibaldi
Alves Filho e demais autoridades.
Mais uma vez, o grupo falou so-
bre suas preocupações com o fu-
turo do Portus, devido a já ter pas-
sado dois anos sem que se ouvisse
falar em uma solução definitiva.

O dirigente da Previc, José
Maria Rabelo, disse que todos que
foram citados no inquérito do Por-
tus estão com seus bens disponíveis.
Informou que o processo de fisca-
lização segue normalmente, onde
será apurada administrativa-
mente se houve infrações ou não.
Porém, afirma que não há no tra-
balho apurado qualquer caracte-
rização de prejuízo.

O Secretário de Políticas de Pre-

vidência Complementar, Jaime
Mariz, falou da preocupação do
governo com o Portus dizendo que
o governo agora é patrocinador
dos funcionários públicos e não irá
dar exemplo negativo sobre fun-
do de pensão, liquidando-o.

Por sua vez, o Ministro Garibal-
di Alves disse que irá fazer gestões
ao governo e prometeu estar junto
conosco na solução do problema.
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Unapportus
elege diretoria

A Unapportus, União Na-
cional de Associações de
Participantes do Portus,
elegeu neste último dia 4 de
novembro os membros que
estarão a partir de agora na
linha de frente na defesa dos
participantes do Portus nos
próximos três anos.

Assumiu a presidência,
Vilson Balthar Arsênio. Ju-
randir França da Hora será
o vice-presidente e Hum-
berto Giglio o novo
secretário de administração
e finanças.

Já no conselho fiscal, os
três titulares são: Milton
Jorge da Silva Lima, Rei-
naldo Andrade de Souza e
Manoel Motta. Como su-
plentes, ficaram José Ri-
bamar de Oliveira Guima-
rães, Nauri Menezes Perei-
ra e Mariovaldo Alves.
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Trabalhadores portuários e
convidados celebraram os 60
anos de fundação da Federação
Nacional dos Portuários em so-
lenidade no dia 25 de setembro,
em Brasília.

Nas mais de duas horas de
evento, foram destacadas as lu-
tas e conquistas da Federação. A
solenidade iniciou com home-
nagens aos ex- presidentes da en-
tidade, aos diretores, aos presi-
dentes dos sindicatos filiados e às
personalidades que con-
tribuíram para a luta da
categoria.Também foi lançado
selo comemorativo aos 60 anos.

O presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, foi convida-

do e fez questão de comparecer.
“Historicamente, a FNP sempre
foi muito importante aos portuári-
os nas lutas diversas pelos direitos
dos trabalhadores e nos desafios
enfrentados durante o período da
ditadura militar”, relembra.

A cerimônia foi encerrada com
o discurso do presidente da FNP,
Eduardo Guterra. “Precisamos vi-
giar o setor portuário brasileiro
para não deixar que os donos dos
portos e o governo cometam erros
fatais que prejudiquem os traba-
lhadores e o crescimento do Bra-
sil. Os companheiros aqui pre-
sentes representam o nosso es-
forço por uma sociedade mais jus-
ta”, declarou Guterra.

Federação faz 60 anos
FNP
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Junto às comemorações do
aniversário da FNP em Brasília,
a CUT e a Confederação Sindi-
cal das Américas (CSA) reno-
varam pelo 3o  ano o acordo de
cooperação para fortalecer a or-
ganização sindical nas
Américas.

A assinatura  contou com 4
dirigentes da Central Sandinis-
ta de Trabalhadoras (CST), da
Nicarágua e da CUT Honduras.

Secretário de Relações Inter-
nacionais da Central, João Felí-
cio, destacou que o objetivo
desse acordo é estabelecer uma
rede mundial de luta da classe
trabalhadora, com presença
marcante de entidades da
América Latina.

Acordo intersindical
com CSA é renovado
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O auditório do Sindicato dos
Empregados na Administração
Portuária foi usado por dezenas
de ex-empregados da Codesp,
que recebem complementação
de aposentadoria. No dia 23 de
setembro, eles participaram da
assembleia que teve como obje-
tivo discutir o impacto do novo
Plano de Cargos e Salários no
recebimento do beneficio.

Ficou acertado que uma re-
união seria agendada com a
Codesp para tratar do assunto.
A solicitação já foi enviada.
Para isso, uma comissão para
acompanhar essa situação foi
criada. O objetivo é fazer com

Comissão para discutir plano é criada
Presidente da APP, Odair Augusto de Oliveira, integra o grupo

que a empresa es-
clareça como fi-
cará a situação dos
aposentados que
recebem comple-
mentação para que
ninguém seja pre-
judicado com a cri-
ação dos novos car-
gos. Como o novo
Plano de Cargos e
Salários (PCES),
implantado pela
Codesp, alterou o salário base
dos trabalhadores, alguns car-
gos foram extintos e outros fo-
ram criados.

Além do presidente da APP,

ODAIR AUGUSTO DE OLIVEIRA,
compõem a comissão: AVELINO

MORGADO, JOSEPHINO VASQUES

NETO, ORLANDO NELSON COELHO,
RUBENS LOPES RAMOS, RUBENS

OLIARI e SÉRGIO DA COSTA MATTE.

Uma reunião será agendada com a
Codesp para tratar do assunto
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Bens dos
indiciados

são liberados
No dia 8 de outubro, a Dire-

toria Colegiada da Superin-
tendência Nacional da Pre-
vidência Complementar deci-
diu arquivar o inquérito com
base no parágrafo 1º,do art. 61
que diz que se o inquérito con-
cluir a inexistência de prejuízo,
será arquivado pelo órgão fis-
calizador. Portanto, determi-
nou o imediato levantamento
da indisponibilidade dos bens
dos indiciados, bem como irá
recepcionar as supostas in-
frações como representação à
Diretoria de fiscalização.
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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 nestes
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. E também ônibus adaptado

para pessoas com deficiência na categoria D

NÃO SE ESQUEÇA...

FALECIMENTOS

Solicitamos às viúvas que en-
trem em contato com a Asso-
ciação para ter orientação

sobre pensão e o Portus

- Carlos Alves Ribeiro
- Waldemar de Vasconcelos
- Celso Ribeiro da Silva
- Helio Ribeiro
- Santiago Rigos
- Pedro Alves Siqueira
- Manoel Armando Rodrigues
- Joel da Costa Oliveira
- Rubins Conceição da S. Pina
- Antônio Conde Júnior
- Petronilho José da Costa
- Germano Teixeira Filho
- Adilson Augusto
- Claudio Terraço

Com pesar, informamos  o
falecimento dos associados:

A viagem é só no ano que
vem, mas pense bem: 2014 tá
aí. A hora então é de se progra-
mar para fazer uma viagem
junto com um grupo animado
em uma das regiões mais boni-
tas do país: o Sul.

A APP, em convênio com a
Yellow Tour,  faz uma excursão
entre os dias 23 e 26 de janeiro.
O destino é Joinville, em Santa
Catarina.

O pacote inclui passeio no
barco Príncipe de Joinville que
é considerado por muitos o
mais completo iate de turismo

SOCIAL

Siga rumo ao Sul
com a turma da APP

da costa brasileira.
A hospedagem será no Ho-

tel Tannenhof localizado no
centro da cidade, um belo pré-
dio com uma construção que se
destaca por sua arquitetura
germânica, com restaurante
panorâmico, bar, piscina, fit-
ness center e sala de jogos.

O ônibus de turismo tem ar
condicionado,toilette a bordo,
som, TV e vídeo.

Para fechar a viagem, é só
procurar a Teresa na secreta-
ria da APP ou pelo telefone
3234-1788.

6
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Baile celebra a Primavera
CALENDÁRIO

O New Zago e sua banda voltaram a animar o baile que dá boas vindas à estação mais florida

Eles são velhos conhecidos
da APP e certeza de uma fes-
ta animada no melhor estilo.
New Zago e sua banda co-
mandaram o baile da pri-
mavera, que celebrou a che-
gada da estação mais colori-

da do ano e a favorita de
muitos.

Como era de se esperar, o
salão ficou repleto de sócios e
seus amigos e familiares. E
quando o baile é bom, vai até
tarde. A música só terminou no

início da madrugada.
Tudo regado a muitos petis-

cos e bebidas geladas, como
manda uma boa festa. Agora é
esperar o baile do ano que vem,
afinal sempre que ‘é primavera’,
é tempo de comemorar.

7

A intervenção do Portus
está prorrogada até o dia 31
de janeiro de 2014. A decisão
foi tomada pelo diretor-su-
perintendente, José Maria
Rabelo, da PREVIC,  combi-
nado com a delegação de
competência concedida pela
Diretoria Colegiada da
PREVIC. Para quem se in-
teressar em saber mais, a
portaria que trata do assun-
to é a de n° 438, de 28 de a-
gosto de 2013, publicada no
DOU de 29.8.13, nº 167, na
Seção 1, página 28.

Intervenção
do Portus é
prorrogada
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EVENTOS

150 crianças se esbaldaram no espaço especial montado no
subsolo da sede da associação no dia 5 de outubro. Foram qua-
tro horas de muitas guloseimas do jeito que elas gostam e brinca-
deiras também, claro. O grupo Pimpolhos foi o responsável por
comandar a festa. Enquanto isso, os adultos também puderam
degustar as delícias preparadas para as crianças: pipoca, crepes,
pizzas, buraco quente, sucos, águas e, no final, delicioso bolo.
Bolo este que acabou rapidinho.

Fim de ano e
festas a vista!

Você tem celular? No mundo atual, o aparelho
se tornou bem comum e facilita bastante na hora
de falar com filhos, netos e toda a família. E nesse
mundo de muita informação também, o celular
ajuda bastante em outra tarefa: a de lembrar da-
tas. Portanto, vá na pasta de lembretes ou ca-
lendário do seu aparelho e marque os eventos, da
APP. Que tal??? É uma boa maneira de fechar o
ano com muita animação comparecendo ao Baile
de Encerramento e ao tradicional Café Amigo, na
Associação Atlética dos Portuários. Lembre-se
também de comprar os ingressos. A venda é sem-
pre antecipada na secretaria da APP e os convites
já estão disponíveis pros dois últimos eventos do
calendário de 2013.

Dia das crianças é comemorado na APP

Foram quatro horas de muita festa com direito a guloseimas e
brincadeiras para centenas de crianças
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Fim de ano e
festas a vista!
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