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Agora é lei!!!

 A presidente Dilma Rousseff sancionou a LEI nº 13.068 que  libera o
pagamento de R$ 333.250 milhões para saldar parte dívida da União
com o Portus. Dias depois, em Santos, o presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, e do Sindaport, Everandy
Cirino, entregaram ao Deputado Federal
Arnaldo Faria de Sá uma placa em
agradecimento por todo o esforço  dispensado
no Congresso Nacional. O ASSUNTO  É

DESTAQUE NO EDITORIAL DESTA EDIÇÃO DO

APPNEWS E NAS PÁGINAS 4 E 5

A dívida está mais perto do que nunca de ser
paga, mas o Portus ainda não está a salvo.

Café Amigo
lota A. A. dos
Portuários.
PAG 8

Baile de
Encerramento
reúne quase
300 pessoas.
PAG 7

O novo ministro
da SEP se reuniu

com lideranças
sindicais. PAG 3

A primeira viagem
internacional é

organizada para
agosto. Associados

planejam ir para
Portugal. PAG 6

Intervenção do
Portus é

prorrogada pela
12a vez. PAG 3
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ESPERANÇA
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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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Fevereiro 26
Março 30
Abril 29

MAR ABR
2
3
4
5
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1
2
6
7
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MAI
4
5
6
7
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 Com a recente troca de
ministros na SEP, surge a
esperança de uma nova
postura a ser exercida com
relação ao nosso Fundo de
Pensão - o PORTUS.

Visitando obras no Porto de
Santos, o novo ministro da
SEP, deputado federal Edinho
Araujo, concedeu uma
audiência na CODESP a todos
os representantes dos
Sindicatos Portuários, ocasião
em que tivemos a
oportunidade de nos
pronunciar sobre a atual
situação financeira por que
passa nosso Instituto.

Na oportunidade, solici-
tamos ao ministro que nos
ajudasse com o que estivesse ao
seu alcance para a solução de
assuntos ligados ao PORTUS,
principalmente através de seu
importante apoio quanto à
liberação dos R$ 333,250
milhões já a nós destinados
pela Lei nº 13.068 sancionada
pela presidenta Dilma
Rousseff no dia 31 de dezembro
de 2014, e que se refere ao

pagamento de parte do débito
que as patrocinadoras ainda
mantêm com o  nosso Fundo
de Pensão.

Ainda, durante a
audiência, dissemos ao
ministro que o capital hoje
existente no PORTUS, sem o
aporte do montante recém-
autorizado, talvez não
garanta o pagamento dos
benefícios devidos aos
assistidos até o final do ano
em curso.

Em sua oratória, o ministro
Edinho Araujo ressaltou que
estava acostumado a vencer
desafios e que, agora, não
seria diferente: achava-se
preparado e em condições de
enfrentar mais este!

Lembramos ao ministro
que o PORTUS, com certeza,
no momento, seria o seu
maior desafio, e ele, ministro,
saindo vencedor, todos nós
também venceríamos.

Esta é a nossa nova
esperança!!!

                      A DIRETORIA

Quando for até a APP,
identifique-se
na portaria e
estacione no

subsolo

NÃO SE ESQUEÇA...

FALECIMENTOS

- Arivaldo Santos
- Armando Pinto da Costa
-Gentil Agostinho dos Santos
- Guanito Prado
-Henrique Augusto Bernardo
-Manoel Carlos T. dos Santos
-Nivaldo da Silva Torres
-Sebastião Gomes da Costa
-Silvio Cirino Dias
-Waldemar Correa Paulino

Com pesar, informamos  o
falecimento dos associados:

Solicitamos aos viúvos (as)
que entrem em contato com

nossa Associação para
orientação sobre a pensão.
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MINISTRO

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

Encontro foi positivo

Foi a primeira vez que o mais
novo ministro da Secretaria de
Portos, SEP, Edinho Araújo, veio
à região tratar sobre assuntos da
pasta de governo. A reunião
convocada pelo próprio ministro
aconteceu na sede da
Companhia Docas do Estado de
São Paulo, Codesp, no dia 22 de
janeiro e contou com a
participação de sindicalistas
portuários, gestores da estatal e
executivos da SEP. Entre os
nomes convidados para esse
encontro, estava o presidente da
APP, Odair Augusto de Oliveira.

Na oportunidade, todos
presentes puderam abordar
questões de interesse de seus

O mais novo ministro da Secretaria de Portos, Edinho Araújo,
esteve na Baixada e se reuniu com lideranças sindicais

grupos e entidades. E a
preocupante situação financeira
do Portus também foi levada ao
conhecimento de Edinho Araújo
pelo presidente da APP.

Odair solicitou ajuda em todas
as questões do Instituto, mas
principalmente empenho dele
para que se processe o urgente

repasse dos R$ 333,250 milhões
para o PORTUS, montante este já
autorizado pela Lei nº 13.068, san-
cionada pela presidente Dilma
Rousseff em 31 de dezembro de
2014. “O que se sabe, sem o aporte
autorizado pela Lei, o Portus só
terá subsídio financeiro até o final
deste ano”, lembrou.

Entre os nomes
convidados para

esse encontro,
estava o

presidente da
APP, Odair
Augusto de

Oliveira

PRORROGOU - Não
perca as contas... essa é a 12a

prorrogação da intervenção do
Portus. Vale lembrar que essa
nova prorrogação segue até dia

28 de fevereiro e a intervenção
federal vigora desde agosto de
2011.

REAJUSTES - Já constam
nos pagamentos de janeiro a
aplicação dos seguintes índices
de correção para as

suplementações pagas aos
Assistidos e Pensionistas do
Instituto, tanto no que diz
respeito ao benefício do INSS,
quanto do Portus. Esse ano, o
INSS teve reajuste anual de
6,23%. Já o Portus teve uma
porcentagem um pouco mais
elevada - 0,10% maior - de
6,33%.

LUTA - O presidente do
Condel e da Unapportus,
Jurandir França da Hora, esteve,
mais uma vez em Brasília, junto
com lideranças portuárias e
representantes de classes em
busca de uma solução para a
salvação do Portus.

RAPIDINHAS

Carlos Nogueira
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Appnews preparou um passo-a-passo em ordem cronológica pra
você entender o que aconteceu nos últimos meses sobre a criação

da tão aguardada pelos assistidos dos Portus, LEI nº 13.068

17 DE DEZEMBRO - Apro-
vado pelo Congresso
Nacional o repasse de R$
333,250 milhões para o
Portus - Às 14h30 o telefone
tocou na sede da APP. Era a
assessoria do deputado federal
Arnaldo Faria de Sá
comunicando que o projeto de
lei encaminhado pela
presidente Dilma ao Congresso
Nacional propondo a liberação
de mais de 330 milhões de reais
ao Portus como parte do

AGORA É LEI

30 DE DEZEMBRO - LEI no

13.068 é sancionada pela
presidente Dilma
Rousseff - A expectativa era
grande para que o projeto fosse
sancionado antes do fim do
ano. E aos 45 do segundo
tempo, aconteceu! Em 30 de

dezembro de 2014 a Presidente
Dilma Rousseff sancionou a
LEI nº 13.068 que abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em
favor da Secretaria de Portos da
Presidência da República, o
crédito suplementar no valor
de R$ 333.250 milhões
destinados ao pagamento de
parte da dívida da União para
o Portus. A partir de então, só
resta a a autorização para a li-
beração do dinheiro por parte
do Ministério Fazenda.

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

pagamento da dívida da União
para o Fundo de previdência
complementar foi aprovado na
sessão daquela tarde, em
Brasília.
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O Deputado Federal Arnaldo
Faria de Sá recebeu uma

placa e um diploma em
agradecimento por todo o

esforço no Congresso
Nacional

14 DE JANEIRO - Deputado
Federal Arnaldo Faria de
Sá é homenageado por
portuários - Como é de
costume ter o Cafe da Manhã do
Sindaport, a APP e o Sindicato
convidaram o Deputado Federal
Arnaldo Faria de Sá para o
reconhecimento ao eficente
trabalho que desenvolveu junto
a seus colegas no Congresso
Nacional, por ocasião da votação
e aprovação do Projeto
transformado na Lei nº 13.068.

Na ocasião, o deputado do
PTB recebeu uma placa e um
diploma em agradecimento por
todo o esforço, das mãos dos
representantes da Baixada
Santista, mas em nome de todos

os assistidos do Portus que agora
aguardam ansiosamente a
autorização do Ministério da Fa-
zenda para a liberação do
dinheiro para as Companhias,
para que essas possam, então,
repassar a quantia ao Instituto.

Arquivo APP
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FAÇA AS MALAS

- de 2 a 5 de abril - Rio de
Janeiro
- de 17 a 21 de abril - Serra
Catarinense
- de 30 de abril  à 3 de maio
Petrópolis/Cidade Imperial
- de 22 a 24 de maio - Poços
de Caldas
- de 3 a 7 de junho - Caldas
Novas
- de 12 a 14 de junho - Campos
do Jordão
- de 8 a 14 de julho -  Serras
Gaúchas
- de 4 a 8 de setembro- Cidades
Históricas de Minas Gerais
- de 17 a 22 de novembro - Foz
do Iguaçu com cataratas
brasileiras e argentinas e
compras.

Bacalhau todos já comeram,
mas o legítimo bacalhau do
porto não tem igual... e as
sardinhas?? As portuguesas são
bem diferentes das encontradas
‘acá’ no Brasil. E não tem como
os originais pastéis de Belém de
Lisboa. Só vai ser preciso tomar
cuidado pra não exagerar e
retornar com os exames
médicos em dia porque o
roteiro gastronômico será tão
irresistível quanto o histórico e
o cultural também. Portugal é
encantador de Norte a Sul.
Ainda mais para os brasileiros
que tem raízes muito fortes. É
um sonho para muitos. E por
que não realizá-lo?

A começar por Lisboa,
passando Funchal, depois Ilha
da Madeira, Santarém,
Coimbra, Fátima, Batalha,
Nazaré, Óbidos, Braga,
Guimarães, Santiago de
Compostela, Vigo, Pontevedra,
Viana do Castelo, Barcelos,
Douro, Amarante, Vila Real,
Peso da Régua, Lamego, Aveiro,
Queluz, Cintra e Cascais.

Ao todo, serão 18 dias de
passeio de norte a sul do país.
A saída está programada para
13 de agosto e o retorno no dia
30. Desde Santos, o passeio
conta com guia turístico para

TAMBÉM VEM AÍ...

Ora pois,
é só se juntar ao grupo...

A primeira viagem internacional da APP é organizada para
agosto. O roteiro vem atraindo o interesse de vários associados

não deixar passar nenhum
detalhe histórico, nem
cultural.

Alguns interessados já
estiveram reunidos na
primeira semana de fevereiro
na sede da APP para conversar
sobre detalhes da viagem e
tirar dúvidas com represen-
tantes da empresa organi-
zadora. Associado da APP tem
desconto na viagem.

O objetivo é fretar um avião
da TAP, empresa portuguesa
de linhas aéreas. Mas ainda há
vagas. Quem se interessar pode
procurar a diretora Thereza na
sede da APP. Ela tem detalhes
sobre as acomodações,  os
preços (em euros e em reais) e
pode esclarecer boa parte das
dúvidas que surgirem.

Alguns associados já se reuniram para conversar sobre a viagem

Arquivo APP
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Baile reúne
quase 300 pessoas

O BAILE DE ENCERRAMENTO

brindou, com muito estilo, a
amizade e  o
coleguismo que se
fortalece a cada
ano entre os membros da associação e
amigos da entidade. Foi uma
festa especial no dia 29 de
novembro, com salão lotado.
280 pessoas compareceram e
curtiram a noite de sábado ao
som da Banda Luzes, de São
Paulo. O baile entrou a
madrugada de domingo. Ao
final, vários brindes foram
sorteados aos participantes.

O Baile de Encerramento entrou a madrugada de
domingo ao som da Banda Luzes

Baile reúne
quase 300 pessoas

Arquivo APP
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23/5: Baile de Aniversário - Baila Brasil

25/7: Arraiá da APP - Banda Imagem

19/9: Baile da primavera - Banda Sem Limite

3/10: Dia das Crianças na APP

20/11: Baile do Branco - Banda Luzes

“NÃO VOU ESQUECER DOS EVENTOS DE 2015”

RESERV AR NA  APPCHAMAR OS AMIGOS

A Banda Imagem espantou a preguiça dos associados que começaram o dia de um jeito bem diferente

Outros adoram porque vão com
a família toda e podem sentar
numa mesa grande e tomar um
café da manhã descompro-
missado. Falando em café da
manhã, esse  também é um
motivo que leva muita gente.
Tem tanta, mas tanta coisa
gostosa pra comer que fica até
difícil escolher na mesa farta.

Tem ainda o sorteio, como não
falar dele. Esse ano foram 175
Cestas de Natal bem recheadas
que fizeram os sortudos saírem
com a sensação de serem
privilegiados.

E pra fechar tudo isso, tem a
animação que acontece em raras
manhãs dos outros 365 dias do
ano: a Banda Imagem compare-
ceu e fez com que o fim de
semana começasse com um outro
‘tom’ e 2014 encerrasse do jeito
que merecia. Pra cima!!

CAFÉ AMIGO. Esse é um evento da APP que é sinônimo de sucesso mesmo. Não dá pra
negar. Tanto que acontece pela manhã, pode estar fazendo um calorão ou caindo um
temporal que o ginásio da Associação Atlética dos Portuários vai estar lotada do mesmo

jeito. Por que? Por vários motivos. Cada associado tem o seu.
Alguns vão dizer que é porque nesse dia têm a oportunidade de encontrar velhos conhecidos de

cais e botar o papo em dia. São aqueles amigos
que só vemos de ano em ano e é sempre
bom revê-los.

Arquivo APP
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