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Crianças brincam e
comem tudo o que
gostam em um dia feito
pra elas na sede. PAG 10

Diretoria pede apoio aos deputados federais
Arnaldo Faria de Sá (1) e Maria Lúcia

Prandi (2) para que seja aprovado o projeto
que foi encaminhado pela presidente Dilma ao

Congresso Nacional, propondo a liberação de
mais de 330 milhões de reais ao Portus, como

parte do saldamento da dívida que a União, por
meio das Companhias Docas de todo o país,

mantém com o nosso Instituto de previdência
complementar. PAG. 4 E 7

A chegada da primavera
 é comemorada ao som

 de uma banda nova
 que lotou o salão. PAG 10
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2

 Aposentados da
CDRJ conseguem

aprovação do
reajuste do valor da
complementação da

aposentadoria. PAG 5

Jurídico da APP cobra
INSS. Desde 2006, são

aguardadas as análises
dos pedidos de

transformação das
aposentadorias de espécie

42 em 46. PAG 6

Mais duas
parcerias com

escolas são
firmadas para
beneficiar os

associados e seus
familiares. PAG 8
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EDITORIAL

FUTURO

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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Terminadas as eleições, e
com o atual governo,
esperamos  voltar a falar em
solução para o PORTUS,
pois, como é sabido, tudo
estava em compasso de
espera, tendo como desculpa,
as eleições.

Com os canais abertos
pelos Sindicatos, Associações
e a Federação Nacional dos
Portuários espera-se que
voltemos a buscar o caminho
para o problema que aflige
mais de 11 mil participantes,
perfazendo um total de 33
mil pessoas quando nos
lembramos de suas famílias.

Quanto ao grupo de
trabalho formado pelo
governo para encontrar
soluções, até o momento não
se sabe se foi extinto ou se
voltará a se reunir.

O atual presidente da
CODESP compareceu,
aceitando nosso convite, em
recente reunião do nosso
Conselho Deliberativo.
Ouvimos dele o comprometi-
mento de nos ajudar naquilo

que fosse possível,
descartando, entretanto, a
possibilidade de “segurar” os
ex-empregados da
Companhia, pagando suas
suplementações de apo-
sentadoria, no caso de
extinção do PORTUS, por não
dispor de condições finan-
ceiras para tal.

Soubemos que após a
reunião do nosso CONDEL, o
presidente da CODESP
agendou uma reunião com a
interventora do PORTUS a
fim de se inteirar, mais
profundamente, da situação
do nosso Fundo de Pensão, no
sentido de tentar encontrar
meios para contornar o
problema.

Como podemos ver, não há
ainda uma sinalização do que
poderá acontecer no futuro
que se avizinha. Vários
associados nos têm procurado
buscando uma palavra de
tranquilidade, mas infe-
lizmente, no momento, não
nos é possível afirmar que
tudo se resolverá como

pretendemos.
Temos esperança que

ainda neste ano, ou no
próximo, sejam encontradas
soluções que possam tranqui-
lizar a família portuária.

Nossa luta continua, e
sempre com esperança.
Haveremos de encontrar o
que de há muito buscamos: a
total recuperação financeira
do PORTUS, pois não seria
justo que algo diferente
pudesse acontecer.

A tranquilidade de nossos
associados, participantes do
PORTUS, é o que permanen-
temente perseguimos, sem
tréguas.
                         A DIRETORIA
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Interventora se reune com
representantes dos assistidos
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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

APP também vai à Brasília
O presidente da APP esteve em

Brasília dia 5 de novembro, onde
se reuniu com o ministro Antonio
Henriques e dirigentes sindicais,
FNP e associações para elaborar
uma proposta para ser
apresentada ao Governo Federal
visando a manutenção e a
recuperação do Portus.

Na ocasião, o ministro
afirmou que não há interesse do
governo na liquidação do
Instituto e que os responsáveis

continuam tentando encontrar
uma solução, mas que agora o
assunto é político.

Odair lembrou que o ministro
Garibaldo Alves, na época da
intervenção, garantiu que a luta
precisava de um número que
seria levado ao governo para uma
decisão. Três auditorias foram
feitas e o governo descartou os
números de todas. Agora,
técnicos do governo fazem um
levantamento, sobre o qual
estamos preocupados com o
resultado final.

DIA SEGUINTE

Todos voltaram a se reunir e foi
feita uma relação do que tem sido
positivo e negativo para definição
de prioridades. Em seguida,  foi
composto um grupo de trabalho
para analisar o relatório da
intervenção para que seja
elaborada uma proposta.

No dia 9 de setembro, o
diretor da APP, Odair Augusto
de Oliveira, se reuniu com a
interventora do Portus, Maria
Batista. No encontro do Rio de
Janeiro, estavam presentes

Interventora se reune com
representantes dos assistidos

ainda representantes da FNP e
também de outros sindicatos e
associações.

O posicionamento da
interventora pode ser resumido
em três pontos principais.
Primeiro, ela disse que as portas
do governo estão fechando,
entretanto as maiores dificul-
dades estão no Tesouro Nacio-
nal e na Fazenda.

Ela declarou também que os

333 milhões, objeto de projeto de
lei, são um problema porque
requer posicionamento dos
maiores interessados, ou seja,
mobilização dos representantes.

Por fim, concluiu dizendo
que, após disponibilização
desta quantia, não vê como
haver mais recursos. Ou seja,
uma vez liberados os 333
milhões não há mais nada, ou
seja, não haverá mais dinheiro.

PORTUS 2
O presidente da APP,

Odair Augusto de Oliveira,
esteve na Codesp dia 11 de
setembro para conversar
com o presidente Angelino
Caputo e Oliveira sobre a
criação do Portus 2 para os
empregados que entraram
na companhia nos últimos
tempos e não puderam
entrar no Portus. Angelino
declarou estar estudando a
criação de um novo
Instituto, uma vez que foi
prometido um fundo de
pensão a esses empregados
no momento da
contratação. Podemos ter
novidades em breve.

A sra Maria Batista falou sobre a possível liberação do dinheiro
prometido e deu um panorama da situação daqui pra frente
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No dia 12 de agosto, o
presidente da APP,  Odair
Augusto de Oliveira mandou um
e-mail ao deputado federal
Arnaldo Faria de Sá, em Brasília.
O conteúdo solicitava seu
especial empenho àquele
assunto que já conhecemos: a
aprovação do projeto
encaminhado pela presidente
Dilma ao Congresso Nacional,
propondo a liberação de mais de
330 milhões de reais ao Portus,
como parte do saldamento da
dívida que a União, por meio das
Companhias Docas de todo o
país, mantém com o nosso
Instituto de previdência
complementar.

 O email não foi respondido,
mas dias depois ele veio à região
para um encontro no Sindaport
e segundo o presidente da APP
deu um retorno ao email. “O
deputado Faria de Sá nos passou
o endereço de seu escritório e
pediu para que estivéssemos lá
no dia 25 de outubro que ele
gostaria de conversar conosco

APP busca apoio de deputado
Diretoria se reuniu com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá

para pedir apoio para a aprovação do projeto de lei

sobre o assunto”,
conta Odair.

ENCONTRO

Junto com
Odair, estavam
na reunião da
capital paulista o
presidente da
U n a p p o r t u s ,
Jurandir França
da Hora; o
tesoureiro do
Sindaport, Valdir
Pfeifer da Silva Júnior e do
associado da APP , Antonio Leite da
Silva. Foi entregue ao deputado um
documento solicitando ajuda na
aprovação do Projeto de Lei
encaminhado ao Congresso pela
presidente Dilma, que prevê o
pagamento de parte da dívida das
patrocinadoras ao Portus.

Faria de Sá disse que irá requerer
à Mesa da Câmara para que haja
mais força para sua aprovação e
pediu ao presidente da APP que
solicitasse à interventora um relato
de como se encontra a situação
financeira do Fundo de Pensão e

Faria de Sá disse vai requerer à Mesa para que
haja mais força na aprovação do projeto

dos entraves que encontra para
equacionar o problema.

Odair saiu da reunião e entrou
em contato com a interventora
para responder ao deputado o
mais breve possível. O presidente
da APP se disse animado com o
encontro e elogiando o trabalho do
deputado. “Naquele dia, vi uma
fila enorme de pessoas para
conversar com ele. Pude perceber
que o deputado abre suas portas
para saber as necessidades da
população. São atendidas 300
pessoas por sábado. Espero que
nos dê resultado”, diz Odair.

Arquivo APP
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A notícia saiu no informativo
APPORTUS-RJ. Os aposen-
tados da CDRJ conseguiram o
ajuste do valor da complemen-
tação de aposentadoria,
resultante do reenquadra-
mento salarial do pessoal da
ativa, após aprovação do
Departamento de Coordena-
ção e Governança das Empre-
sas Estatais, em Brasília.

Um ofício foi encaminhado
à CDRJ onde consta a referida
aprovação favorecendo os
empregados aposentados
admitidos até 4 de junho de
1965. Na mesma correspon-
dência, o DEST informa que o
reenquadramento terá seus
efeitos financeiros a partir de
junho de 2014.

A  vitória dos aposentados da
CDRJ tem o destaque que
deveria ter após o grande
empenho do Sindicato dos
Portuários do RJ, da Secretaria
de Aposentados da
APPORTUS-RJ e da FNP.

A Companhia Docas do Rio
de Janeiro apresentou a cada
aposentado o resultado do seu
reenquadramento com base no
reenquadramento do pessoal
em atividade, informando por
meio de um Termo de Opção o
novo valor que passaria a servir
de base para cálculo de sua
complementação de aposen-
tadoria. Assim, a CDRJ

Aposentados do Rio ganham aprovação
 O reajuste do valor da complementação da aposentadoria dos

aposentados da CDRJ teve aprovação do DEST, em Brasília

REENQUADRAMENTO

assumiu, também, o compro-
misso formal de pagar as
parcelas atrasadas a partir de
outubro de 2012.

Na reportagem, consta que
a Advocacia Geral da União
obteve o seguinte parecer da
Consultoria Geral a respeito do
pleito dos aposentados da
CDRJ: “o reenquadramento
salarial dos empregados ativos
da CDRJ deve implicar o ajuste
pago a título de comple-
mentação de aposentadoria aos
inativos admitidos até 4 de
junho de 1965, tendo em vista

o que foi pactuado em acordo
coletivo.

ENQUANTO ISSO

A mesma notícia é
ansiosamente aguardada pela
diretoria da APP e redação do
APPNEWS que gostaria de
publicá-la o mais breve
possível em benefício dos ex-
funcionários da Codesp, uma
vez que os empregados
aposentados  complemen-
tados, admitidos até 4 de junho
de 1965, continuam aguar-
dando um posicionamento da
empresa.

O pedido para que o mesmo
que ocorreu no RJ aconteça por
aqui, foi feito à Codesp.

Em seguida, no dia 29 de
setembro, o presidente
Angelino Caputo e Oliveira
assinou um ofício no qual
requer a manifestação da SEP

no processo de ajuste do valor
da complementação da
aposentadoria.

Agora, é aguardado que a
SEP encaminhe o processo ao
DEST para que a Codesp seja
autorizada a finalizar a análise
do pleito dos aposentados.

Codesp manda ofício à SEP

Aposentados do Rio ganham aprovação
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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

6

O trajeto entre a sede da
APP e a agência do INSS de
São Vicente foi feito tantas
vezes, mas tantas vezes pelo
departamento jurídico da APP
que todos já perderam as
contas e a paciência com a
situação.

Por isso, a dra. Gláucia Ester
e o Diretor Social e de
Benefícios, Moacir Santos,
minutaram um ofício dirigido
à gerência da agência,
cobrando urgência na análise

APOSENTADORIAS

Departamento jurídico da APP
cobra INSS de São Vicente

final dos pedidos de
transformação das
aposentadorias de espécie 42
(contribuição) em 46 (espe-
cial). Essas reivindicações
foram protocoladas em
meados de 2006, ou seja, há 8
anos, e o órgão previdenciário
ainda não analisou os pedidos.

A alegação apresentada é a
“falta de pessoal” que faz com
que os processos fiquem
engavetados por tantos anos.

Esse fato impossibilita que

o Instituto restitua o
pagamento da suplementação
de aposentadorias transfor-
madas da espécie 42
(contribuição)   para a 46
(especial) aos segurados do
INSS e assistidos do PORTUS.

Enquanto isso, todos conti-
nuam sofrendo forte redução
nos benefícios auferidos do
nosso Fundo de Pensão.

O ofício foi encaminhado à
agência vicentina em 16 de
outubro.

Desde 2006, são aguardadas as análises dos pedidos de
transformação das aposentadorias de espécie 42 em 46
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VISITA

Arquivo APP

Deputada conhece associação

A professora Maria Lucia Prandi, que
representa a Baixada Santista em Brasília,
veio com dois assessores conhecer a APP em
agosto. Andou pelas instalações da casa e,
claro, sentou-se para tomar um cafezinho e
conversar sobre os problemas que afligem os
assistidos do Portus. O presidente da APP,
Odair Augusto de Oliveira falou sobre as duas
principais reivindicações da associação: a
aprovação, pelo Congresso Nacional, da Lei
que disponibiliza R$ 333.250.000,00 para a
SEP/PORTUS e a aplicação dos dois últimos
(2007 e 2013) Planos de Cargos e Salários aos aposentados complementados pela CODESP.

A deputada, que não foi reeleita nas eleições de outubro, mas segue no congresso até 31 de
dezembro, ouviu com muita atenção os pleitos e se prontificou a lutar pelas causas.

Maria Lúcia Prandi conversou com a diretoria e escutou as
reivindicações dos assistidos pelo Portus

A deputada que segue no congresso até 31 de
dezembro se prontificou a lutar pelas causas

41 ok.pmd 14/11/2014, 08:527



APP
NEWS

APP
NEWS

8

CONVÊNIOS

As novas parcerias da APP na
área  da educação contemplam
alunos de todas as idades
escolares, em instituições de
Santos e São Vicente. Além das
duas novidades assinadas
recentemente, a APP mantém
uma grande lista de
conveniados, tanto na
educação, quanto nos demais
setores. Consulte a secretaria
da APP para mais detalhes.

COLÉGIO MUNDIAL

Associados e  dependentes
da APP passam a ter desconto
de 30%  nas mensalidades dos
ensinos infantil, fundamental
e médio do Colégio Mundial de
São Vicente. A escola fica na
Av. Antonio Emmerich, 877.

COLÉGIO SANTA CECÍLIA

Associados, funcionários e
dependentes da APP que
entrarem no ensino médio do

Você cuida da educação...

...e a APP do desconto!

Mais duas parcerias com escolas da região são
firmadas para beneficiar os associados e seus familiares

Colégio Santa Cecilia terão um
desconto de 20% na
mensalidade. O mesmo
desconto vale para os estudan-
tes do 6º ao 9º ano do ensino
fundamental. Já os alunos da
educação infantil ao 5º ano do
ensino fundamental terão um
desconto um pouco maior: de
25%. A instituição fica na rua
Osvaldo Cruz, no Boqueirão,
em Santos.

...e a APP do desconto!

Você cuida da educação...

A APP tem uma parceria conhecida com a Yellow Tour e
em fevereiro do ano que vem, um grupo de associados vai
em direção ao Sul do Brasil com um pacote fechado pela
empresa especialmente para a associação.

A saída de Santos será dia 24 de fevereiro.  Estão
programadas visitas à praia de Penha, Parque Beto Carrero
World,  também à Brusque com compras na Feira da Moda
- FIP e ainda à Florianópolis, onde todos poderão passear na
Lagoa da Conceição, na praia da Joaquina e almoçar em
restaurantes típicos de sequência de camarões.

A hospedagem será no hotel Miramar, que fica no
calçadão da praia do Balneário Camburiú, em Santa
Catarina. Estão incluídos 5 cafés da manhã, 3 almoços e 4
jantares.

O preço do pacote em apartamento duplo ou triplo é de
1.500,00 por adulto. Mais informações sobre a excursão com
a diretora Theresa na sede da APP.

Outra boa parceria... para viajar
A App firmou um convênio

com a empresa Tâmega Turismo
e Seguros, a antiga Benfica. Com
a parceria, pacotes especiais para
os associados serão montados.

PORTUGAL

O primeiro programado será
em Portugal, em um roteiro de
norte a sul do país de 13 a 17 dias,
pois quem quiser pode visitar
ainda a Ilha da Madeira. A
viagem acontecerá no 2o semestre
do ano que vem, mas já começa a
ser planejada, uma vez que as
despesas podem ser parceladas.
Todos os detalhes sobre valores,
calendário e roteiro da viagem, o
associado já pode obter
consultando a secretaria da APP.

Em fevereiro, vá ao Sul do Brasil
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RAPIDINHAS

NOBRES DOADORES

A diretoria da APP agradece
ao amigo associado Edmundo
Olegário pela doação de uma
cadeira de rodas em agosto deste
ano. O equipamento vai, com
certeza, ajudar outros
compaheiros que não têm
condições de comprar no
momento em que a necessidade
aparece. Esse não é o primeiro
associado a doar cadeiras,
muletas ou andadores... foram
muitos e agradecemos a todos
pelo nobre gesto. A partir de
agora usaremos esse espaço para
agradecer e ressaltar a
importância do ato.

REMÉDIOS E EQUIPAMENTOS

Para conhecimento de todos,
assim que doados, os objetos
passam a ser de posse da asso-
ciação e são emprestados para
que sejam usados pelos associa-
dos no período da necessidade.
Já os remédios têm prazo de
validade e não podem ficar
guardados por muito tempo.
Portanto, medicamentos tam-
bém podem ser doados. Eles
também serão disponibilizados
a quem precisa.

DE NOVO? SIM!
Anota aí, essa é a 11a

prorrogação da intervenção do
Portus. E também, claro, a 11a

renovação das esperanças de
quem é assistido pelo Instituto.

Através da Portaria nº 528, de
30 de setembro de 2014, o
Diretor-Superintendente da
PREVIC, determinou a

9

NÃO SE ESQUEÇA...

FALECIMENTOS

- Nelson Correa
- Jair Costa Silva
- José Maria Guerra
- Milken Ferreira dos Santos
- José Carlos Pestana Filipe
- Sergio Sanches de  Almeida
- Carlos Aaugusto Neves
- Joaquim Lopes Moraes
- Gerson Alves dos Santos
- Benedito Moia
- Agricio Thiago de Oliveira
- João Casemiro Barbosa
- Luiz Oliveira Marinho
- Plínio Cardoso
- Gentil Agostinho dos Santos
- Sebastião Gomes da  Costa
- Arivaldo Santos

Com pesar, informamos  o
falecimento dos associados:

Solicitamos aos viúvos (as)
que entrem em contato com

nossa Associação para
orientação sobre pensão e o

Portus

INFORMAMOS QUE NA

ÚLTIMA EDIÇÃO DO

APPNEWS ESSA COLUNA

ERROU DEVIDO UMA TROCA DE

NOMES NO SISTEMA DA

ASSOCIAÇÃO. COM ISSO,
FORAM INCLUÍDOS NOMES DE

PESSOAS QUE NÃO DEVERIAM

ESTAR RELACIONADOS NESTA

LISTA DE FALECIDOS.
INFORMAMOS QUE AS PESSOAS

FORAM CONTACTADAS PELA

SECRETARIA PARA

ESCLARECIMENTOS. PEDIMOS

DESCULPAS A TODOS.

prorrogação da intervenção no
PORTUS até 15 de dezembro de
2014. A intervenção federal
vigora desde agosto de 2011.

DANCE COM A GENTE

Sob a coordenação geral da
professora  Paula Camargo,
mestres de dança estão  à
disposição dos associados e
amigos no salão social da
entidade todas às terças e
quintas, sempre das 20h às
22h. Detalhes na secretaria da
APP com a própria Paula.

CHEQUES SEM FUNDO

Atenção associado: ao passar
cheque, é bom ter saldo em
conta. Caso contrário, o banco
Itaú avisa que o correntista
passará a ter que arcar com as
consequências já em primeira
instância. Antes, os associados
da APP que emitiam cheques
sem fundo eram avisados pela
associação, uma vez que o banco
enviava para a nossa sede para
que verificássemos o ocorrido.
Em comunicado, a empresa
avisa que não poderemos mais
fazer esse meio de campo, nem
amenizar qualquer situação.

CARTEIRINHAS DO PLANO

Quem ainda não retirou as
novas carteirinhas do plano de
saúde da Santa Casa, elas estão
disponíveis desde agosto na
secretaria da APP.

ESTACIONAMENTO

Ao visitar a APP, o associado
tem à disposição algumas vagas
para estacionar o veículo no
subsolo, mas não se esqueça de
se identificar na portaria.
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6 de dezembro
Café AmigoCafé AmigoCafé AmigoCafé AmigoCafé Amigo

Ps.Ps.Ps.Ps.Ps. reservas na secretaria da APP

Para fechar 2014
em festa, anote aí:

29 de novembro
Baile de encerramentoBaile de encerramentoBaile de encerramentoBaile de encerramentoBaile de encerramento

No BAILE DA PRIMAVERA teve estreia
de banda na associação e com
aprovação geral. A Banda Sem Limite

pisou pela primeira vez no palco montado no
salão social para 300 associados e convidados
e fez com que a pista de danças ficasse lotada e
animada.

E como não poderia deixar de ser, o baile
que dá boas vindas à estação mais bonita do
ano foi regado pelos melhores comes e bebes...
e também de brindes para marcar a noite de
20 de setembro.

O DIA DAS CRIANÇAS foi
comemorado no subsolo da APP,
no dia 4. Compareceram mais de
200 pessoas. Entre elas, 130

pequenos que se divertiram um bocado com
números circenses, brincadeiras tradicionais
e distribuição de balões do grupo Os
Pimpolhos e a Viviane Brinquedos.

Teve ainda tudo o que eles gostam de
comer. Foram espalhadas várias
barraquinhas de lanches como pipoca,
cachorro-quente, pizzas, crepes, mexicano e
algodão-doce... Pra completar, ganharam
brindes antes de ir pra casa. A criançada até
já quer saber quando vai ser a festa do ano
que vem.

EVENTOS

Crianças e adultos se divertem
em eventos bem diferentes

Arquivo APP
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