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E MAIS:
- Balanço 2013,

números da APP.
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- Prova de vida
é prorrogada

até dezembro.
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- APP firma
mais dois

convênios
na educação.
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- Viaje com a
APP para

Barra Bonita
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O objetivo de mais esse
encontro na capital federal foi
cobrar se já havia um relatório
final do grupo de trabalho do

governo que procura obter
números para solucionar a

dívida do Portus. PÁGINAS 3

APP vai ao
Ministério da
Previdência

Social

Café Amigo lotou a A.A.
Portuários. Confira também

os eventos de 2014 e
programe-se. PAG 8
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EDITORIAL

PARTO DA MONTANHA

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
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Finalmente os últimos dez
milhões de reais que estavam
faltando para completar os
quatrocentos milhões que o
presidente Lula liberou para
diminuir a dívida do gover-
no para com o nosso Fundo
de Pensão chegaram aos co-
fres do nosso Instituto.

Foi, na realidade, uma
grande novela com muitos
capítulos até que houvesse
uma definição; várias re-
uniões em Brasília e no Rio
de Janeiro, na presença de
ministros, de senadores, de
técnicos do governo etc...
para que, em conta-gotas, se
chegasse ao cumprimento da
determinação do ex-presi-
dente.

Mas, com este final,
começou um novo problema,
E agora? Como ficará o POR-
TUS sem novos aportes fi-
nanceiros? Como as patroci-
nadoras que são as principais
devedoras se posicionarão
diante na nova situação?

Somos sabedores de que já

foram contratadas três audi-
torias para que fossem encon-
trados os números reais da
dívida. E foi com esta argu-
mentação que o governo pro-
moveu a intervenção no POR-
TUS com a intenção de
apurar quais os reais motivos
do fracasso financeiro do nos-
so Fundo de Pensão, para, em
seguida, depois de tudo
apurado, encontrar uma fór-
mula capaz de salvar o Insti-
tuto. Só que, ao conhecer os
resultados das auditorias -
todos a favor do PORTUS o
governo desconsiderou os
números encontrados pelas
mesmas e ato contínuo
nomeou um Grupo de Técni-
cos para trabalhar em cima do
problema. Até agora não se
sabe que números o Grupo de
Técnicos nomeado encontrou
e que solução dará o governo
para o caso.

O que nos resta, no mo-
mento, é ficar bem atentos às
convocações da Federação
Nacional dos Portuários, dos

Sindicatos e das Associações de
Participantes, pois, se for o caso,
voltaremos a nos mobilizar em
defesa do sonho para o qual pa-
gamos e que não devemos deixar
que se transforme num grande
pesadelo.

Com tudo isso, esperamos que
a solução a ser proposta pelo go-
verno não se pareça com o re-
sultado final do PARTO DA
MONTANHA, na visão de Esopo!

        A DIRETORIA
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PORTUS

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

Presidente da APP participa de
mais uma reunião em Brasília

O presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, foi no úl-
timo dia 20 de janeiro ao Mi-
nistério da Previdência Social,
Previc, em Brasília, acompa-
nhado de representantes da
Unapportus e da Federação
Nacional dos Portuários.

O  objetivo de mais esse en-
contro na capital federal foi
cobrar se já havia um relatório
final do grupo de trabalho do
governo que procura obter
números para solucionar a
dívida do Portus.

Mudanças na direção
da Unapportus

A União Nacional dos Par-
ticipantes do Portus, Unappor-
tus, está com nova diretoria e
novo conselho também. A
presidência agora está a cargo
de Jurandir França da Hora,
que antes ocupava a função de
vice-presidente.

A diretoria da APP deseja
boa sorte à nova gestão.

FALECIMENTO

Vilson Balthar Arsênio, ex-
presidente da Unapportus, fa-
leceu no último dia 20 de
dezembro. Por quatro anos, o
companheiro lutava contra
uma doença.

Vilson esteve, por mais de
duas décadas, na frente parti-
cipativa das causas portuárias.

A. A. Portuários
também elege
nova diretoria

O mandato vale por três
anos e a diretoria eleita es-
tará à frente da Associação
Atlética dos Portuários até
o último dia de dezembro
de 2016, ano em que o
clube completa 90 anos.

Leonardo Berringer Mar-
tins Costa é o novo presi-
dente. Antônio Carlos
Macena, o primeiro vice, e
Adriano Alex Piemonte, o
segundo.

O presidente da APP,
Odair Augusto de Oliveira,
em nome do toda a direto-
ria, deseja sucesso aos com-
panheiros nessa jornada.

Encontro teve como objetivo ter
informações sobre relatório

arquivo APP

Odair voltou com a
notícia da prorrogação da
intervenção até 31 de
março e com o aceno de
que, até essa data, o
relatório final do Grupo
Interministerial criado
pelo governo  federal deve
estar pronto. “Pelo menos
tivemos uma posição, nos-
so temor era que o pior
pudesse acontecer, já que
o prazo dado anteriormente, 31
de janeiro, havia se esgotado.
Temos mais 60 dias para aguar-

dar um resultado”, disse o pre-
sidente da APP ao retornar a
Santos.
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APP

APP EM 2013

Você pode até pensar que
é notícia repetida, mas não
é não. Na verdade, é.  Mas o
prazo é novo: 31 de março.

A Superintendência Na-
cional de Previdência Com-
plementar (Previc),  prorro-
gou por mais 60 dias a in-
tervenção no PORTUS –
Instituto de Seguridade So-
cial. O prazo venceria em 31
de janeiro.

A intervenção, iniciada
em agosto de 2011, já foi
prorrogada sete vezes.

Pela 7a vez,
intervenção é

prorrogada

Você sabia... que

a APP faz visitas hospitalares??
Bom, se já ficou ou teve algum
parente internado sabe como é
o trabalho desse departamen-
to que só em 2013 fez 750 visi-
tas levando biscoitos e men-
sagens com os sinceros desejos
de um pronto reestabelecimen-
to aos amigos acamados.

Somos mais de
3 mil... Com 23 anos de
existência, o quadro de associa-
dos da APP fechou o ano de
2013 com um número signifi-
cativo: 3183 sócios.

Centenas de
procedimentos
previdenciários
realizados...
Foram exatos 287 compare-
cimentos ao posto do INSS
para resolver questões de
nossos associados. Muitos
relativos à divergência de
aposentadorias de 42 para
46 questionadas pela APP
junto ao INSS para regula-
rização e que muitos sócios
receberam resposta positiva.
Um esforço do departamen-
to jurídico com o apoio da
diretoria da APP em prol
dos associados.
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NÃO SE ESQUEÇA...

FALECIMENTOS

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

sobre pensão e o Portus

- Manoel Vilarinho Alvares
- Edi Freitas
- Alexandre L. Sales Filho
- Silvio Cirino Dias
- Antonio de Freitas
- Eduardo Adan Carrera
- Aparecido R. Fernandes
- José Miguel dos Santos
- Norberto Abreu dos Santos
- Osvaldo Pinto de Abreu
- Arnaldo Marquejane
- Dorival Pinheiro
- Nelson da Silva Andrade
- Antonio Assalin
- Antonio Germano N. Filho
- Cicero Bezerra Leite
- Osvaldo Carvalho dos Santos

Com pesar, informamos  o
falecimento dos associados:

Reajuste do
Portus é

melhor do
que do INSS
Quem recebe os dois benefí-

cios, do Portus e do INSS, vai
perceber que o do Portus vai vir
um pouquinho a maior. A
diferença é pequena, de 0,02%,
mas significa que o reajuste do
Portus foi melhor que o do
INSS. Enquanto o do governo
foi de 5,56%... o do Portus foi
de 5,58%. Ponto pra gente!

A prova de vida é um pro-
cedimento instituído pelo INSS
em 2011 para todos os que re-
cebem algum tipo de benefício
(aposentadoria, pensões e
auxílios) e é feita anualmente
no banco em que o segurado
faz o saque do valor mensal. A
própria instituição financeira
fica encarregada de avisar a
data, que normalmente é no
aniversário do benefício, ou
seja, no mês em que ele
começou a ser pago.

Quem nunca fez a prova tem
até dezembro para regularizar
a situação. Essa é a terceira vez
que o prazo é prorrogado. A
primeira data fixada pela Pre-

Prova de vida deve
ser feita até dezembro

vidência Social foi agosto, que
foi postergada para dezembro.
Devido ao grande número de
pessoas que não havia dado si-
nal de vida, o prazo foi esten-
dido para fevereiro e, agora,
para dezembro.

INCAPACITADOS

Caso o segurado se encontre
incapacitado por motivos de
doença ou dificuldades de loco-
moção, a prova de vida tem que
ser feita por meio de um
procurador nomeado por ele.
Esse representante deve apre-
sentar em uma agência do
INSS procuração assinada con-
forme modelo disponível no
site da Previdência .
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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

VIAGENS

6

Quer por o pé na
estrada em 2014?

1

2

Os álbuns de fotografias de dezenas de asso-
ciados ficaram mais recheados nesse final de ano.
Duas turmas saíram de Santos e seguiram de
ônibus, numa parceria com a Yellow Tour, até o
sul do país.Em uma das viagens, o pessoal foi até
Joinville, em Santa Catarina. Conheceu a famo-
sa Rua das Palmeiras e fez passeio de barco (foto
1). Já a outra turma esteve em Gramado, pra ale-
gria dos chocólatras, e não deixou de registrar a
tradicional foto no portal da cidade (2).

Em 2014, estão programadas mais
excursões. A próxima é para Barra

Bonita. Quem quiser saber as infor-
mações de roteiro, tempo de viagem e
preços pode entrar em contato com a

secretaria da APP.

arquivo APP

Untitled-1 12/03/2014, 10:336



APP
NEWS

APP
NEWS

APP

7

Banda Imagem fecha bailes de 2013
A despedida de 2013 foi em

grande estilo e não podia ser dife-
rente mesmo. A animação ficou por
conta dos oito músicos já conheci-
dos da Banda Imagem.

Todos os convites foram vendidos,
o que garantiu a pista lotada du-
rante toda a noite.

 Na festa teve sorteio de brindes e
depois da meia-noite todos pude-
ram confraternizar com cham-
pagnes e quitutes.

O que ficou dessa noite?? Muita
alegria e garrafas vazias!!

A pista ficou
cheia de
associados e
amigos no
último baile
do ano

Mais duas escolas estão
conveniadas: uma de línguas

Associados, filhos, netos,
maridos e esposas  agora podem
aproveitar mais descontos que
as parcerias firmadas com a
APP proporcionam.

A escola de línguas WIZARD
oferece desconto de 25% nos
cursos Class de inglês, espa-
nhol, alemão, japonês e chinês.

A WIZARD CONSELHEIRO
NÉBIAS fica no nº 511 da aveni-
da. O telefone é o 3326-1965. Já
a WIZARD CANAL 2 atende na
Av. Bernardino de Campos, nº
133, pelo telefone 3221-1422.

SANTA RITA

Outra parceria é com a esco-
la Santa Rita de Cássia, que fica

na rua Castro Alves, 131, no Em-
baré, em Santos. O desconto vai
de 20% a 25% e vale parafilhos
e outros dependentes  dos asso-
ciados. A escola oferece ensino
infantil, ensino fundamental e
médio. O telefone do colégio é o
3227-0359. Mais detalhes na
secretaria da APP.

arquivo APP

arquivo APP
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EVENTOS

Café Amigo lota A. A. Portuários
É uma festa que começa bem

cedinho. Tem que levantar
cedo e correr pra Associação
Atlética dos Portuários... e todo
ano lota. Os associados vão com
os familiares e aproveitam as
mesas fartas de opções bem
variadas. Tinha de tudo... e
uma coisa com a cara mais
gostosa que a
outra. Ahhh,
mas não foi só

a cara não. Bolos, pães, frutas,
sucos, tudo delicioso num café
da manhã muito especial ao
lado de pessoas que se quer
bem. Até porque, é sempre
uma boa oportunidade de re-
encontrar velhos

companheiros de luta.
Mas o que faz a alegria do

pessoal nesse evento, todos os
anos, é ver o quanto anda a
sorte de cada um. São várias as
cestas de natal e outros brindes
de parceiros sorteados. A cada
papelzinho retirado da urna, a

gritaria e a ani-
mação era a
recompensa

pro trabalho
de um ano

inteiro.

Fotos Cristiane Amaral
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