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Na APP, teve eleição
Já tomaram posse:
Diretoria Executiva,
Conselho Fiscal e
1/3 Conselho Deliberativo.
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No Portus,
interventor se
manifestou e
movimentou
representantes
portuários
Duas saídas são apontadas:
ou salva, ou liquida o
Instituto. Nada foi definido
ainda e assistidos temem o
futuro. PÁGINAS 2, 6 E 7

Recadastramento do Portus é
obrigatório e gera dúvidas.
APP ajuda associados que
procuram a secretaria.
PÁGINAS
ÁGINAS 4 E
E5

Detalhes de cada gestão e os
nomes de todos os eleitos
estão na PÁGINA 3
50.pmd
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EDITORIAL

A esperança
mantém o sonho
É do conhecimento de todos os participantes do Portus, ativos ou aposentados,
que a situação do nosso Fundo de Pensão é crítica.
Em reunião na sede do Portus, no Rio de Janeiro, requerida pelo Interventor senhor Luis Gustavo da Cunha
Barbosa, onde nos comunicou que, baseado no relatório
de 2016, que apresenta déficit técnico acumulado, entendeu levar ao Governo Federal proposta de “equacionamento” na opção esperançosa de se evitar uma liquidação extrajudicial.
Também, informou que
não daria publicidade do trabalho enviado, e que teríamos
acesso a ele após o posicionamento das instâncias em
Brasília.
No entanto, fruto do trabalho coletivo entre, Sindicatos de Portuários, Federação
Nacional dos Portuários e Associações obtevesse acesso ao
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teor dos documentos que
t r a n s it a v a m
entre os órgãos
Fonte:
do Governo
Federal. O conteúdo destes se revelou “Amargo e Injusto”.
Na solução proposta pelo
Interventor, aponta como
solução o aumento extraordinário contributivo e
consequente corte de nossos
benefícios. O mais agravante é
que na proposta não se considera as dívidas das Patrocinadoras (Portobras, RTSA, contribuições atrasadas etc). Todas gravadas em ações judiciais, e que acreditamos decididamente em vitória dos participantes.
Não poderíamos deixar de
contar com o Deputado Federal senhor Arnaldo Faria de Sá,
pois, já demonstrou na prática
ações em defesa do nosso Fundo de Pensão.
Outro fato relevante foi o
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envio de ofício do problema Portus à Presidência da República,
expondo a grave situação do nosso Fundo de Pensão. Em resposta
nosso ofício foi encaminhado ao
Ministério da Fazenda.
Por todo o exposto, acreditamos
que chegaremos a uma solução satisfatória e temos a esperança de
que o Governo Federal não liquidará o Fundo de Pensão dos Portuários, pois estes nunca deram
causa, pagando sempre aquilo que
lhes foi cobrado e, por isso, não
merecem passar por tamanha
aflição.
Contra isso, faremos um bom
combate, a nossa Cia. Docas vendeu-nos um sonho, que não
poderá se tornar um pesadelo.
A Diretoria.
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Divulgado o resultado
da última eleição da APP

Destaque

A votação, realizada em maio, elegeu nomes da nova diretoria e
conselhos fiscal e deliberativo. Eleitos já tomaram posse

Um dia inteiro de votação na
sede da APP... Os associados
compareceram às urnas no dia
26 de maio. O pleito ocorreu
com chapa única para a diretoria executiva e conselho fiscal. Os eleitos vão dirigir a APP
nos próximos 4 anos.
Para o Conselho Deliberativo, eram 26 candidatos. 11 eleitos para a renovação de 1/3 com
mandato até 2023. Os eleitos já
tomaram posse. Boa sorte a todos e muito sucesso nas atividades. CONFIRA ABAIXO QUEM
SÃO OS ELEITOS.
Nova Diretoria Executiva
MANDATOS ATÉ 2021
Presidente:
ODAIR AUGUSTO DE
OLIVEIRA
Diretor Secretário:
JURANDIR FRANÇA DA HORA
Diretor Financeiro e de
Patrimônio:
MOACIR SANTOS
Diretor de Assuntos Jurídicos:
ORLANDO NELSON COELHO
Diretor Social e de Benefícios:
DJALMA BATISTA DA SILVA
Diretores Suplentes:
JOÃO DUTRA DA SILVA
JUNIOR
JOSÉ CARLOS SESTARO
JOSEPHINO VASQUES NETTO
LAURINDO BRAGA
SÍLVIO AMADO GONÇALVES
VALTER LEITE SANTANA
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O pleito ocorreu com chapa única. Eleitos assumem por 4 anos

Novo 1/3 do Conselho
Deliberativo
MANDATOS ATÉ 2023
JOÃO DUTRA DA SILVA
JUNIOR
EDIRANI CIRINO DOS
SANTOS
AGUINALDO ALVARES
RODRIGUES
ANTONIO MENDES FILHO
WLAMIR DA SILVA REIS
LAIRE DINELLI
ADREI ANTONIO DEGÁSPERI
LUIZ CARLOS INTERDONATO
AZEVEDO
PAULO ROBERTO MACHADO
RODRIGUES
EDUARDO MATEUS MACHADO
TERESA DIRCE VIVEIROS
MATHEUS
Conselheiros Suplentes do
CONDEL
MANDATOS ATÉ 2019
ordem decrescente na votação
ADEMIR DE ALMEIDA
VALDIR DOS SANTOS
RODRIGUES
MÁRCIA RUBINO FERREIRA
PEREIRA

JOÃO BATISTA ANDRADE
LOPES
AILTON CAIXOTE
CÉSAR DOS SANTOS
MARCOS SALES GALVÃO
EDUARDO PEREIRA DA
FONSECA
ANTONIO CARLOS DE JESUS
OSVALDO DE ALMEIDA
JAIR DE OLIVEIRA SOUZA
LEÔNIDAS MARTINS COSTA
ADEMAR PAES MAIA
LUIZ DE SOUZA
SIDNEY ANTONIO VERDE

Composição do
Conselho Fiscal
MANDATOS ATÉ 2021
CLÁUDIO SANTOS GIL
LUIZ CARLOS INTERDONATO
AZEVEDO
WLAMIR DA SILVA REIS
Conselheiros Suplentes
do CONFIS:
DERLI LIMA NOVAES
LEVI ATANES RODRIGUES
MANOEL MIRANDA DE
OLIVEIRA
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Recadastramento é obrigatório
Nos últimos meses,os participantes ativos e assistidos
receberam em casa, pelos
Correios, um kit de recadastramento. O formulário deve
ser preenchido e a documentação exigida tem que ser
anexada.
Quem não devolver o kit
com os dados, corre o risco
de ter o benefício cancelado.
Então, ativos e assistidos devem ficar atentos aos prazos,
APRESENTADOS NA TABELA AO
LADO.

alerta

Lembrando que existem duas
maneiras de fazer o recadastramento obrigatório do Portus:
PRESENCIAL - O participante
tem que entregar tudo preenchido pessoalmente na Representação de Santos do Portus, que
fica na RUA DA LIBERDADE, Nº 41.

VIA CORREIOS - Também é
possível enviar direto para a
sede do Portus pelos Correios.
Anote o endereço de lá:
RUA SÃO BENTO, Nº8 - 7º ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO RJ - CEP 20.090-010.

Como se vê na foto, o movimento tem sido intenso na secretaria da APP. Mas a diretoria lembra que não pode receber os kits de recadastramento
e que o preenchimento é de responsabilidade de cada participante. O que a APP pode, e vem
fazendo, é orientar o passo-apasso do formulário, já que
muitos assistidos têm encontrado dificuldade.

PORTUS PASSA A PAGAR SÓ PELO BRADESCO OU BANCO DO BRASIL - Por determinação do Banco
Central do Brasil, o Portus passa a pagar benefícios somente por meio dos bancos Bradesco e do
Brasil. Assim, os assistidos que vêm recebendo suplementações através de contas em outros bancos deverão providenciar a transferência bancária o mais breve possível. É possível continuar
recebendo o dinheiro no banco de preferência, mas, para isso, tem que abrir uma conta em um
dos dois bancos escolhidos pelo Portus e solicitar a portabilidade, sem custos.

DESCONTOS ESPECIAIS PARA ASSOCIADOS DA APP
ATENDIMENTO MÉDICO - ENFERMAGEM 24H - FISIOTERAPEUTA
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Assistidos questionam recadastramento
Sobre o recadastramento, o
advogado Maurício Medeiros
Costa - que foi diretor administrativo da Administração
do Porto do Rio, fundador da
APORTUS/Rio, membro do

Conselho de Curadores do
PORTUS, diretor administrativo do Portus, membro
da diretoria dos sindicatos do
Rio e vice-presidente da
Unapportus - se manifestou,

por carta, em repúdio à obrigatoriedade e quantidade de
exigências. A diretoria da APP
Santos apóia tal manifesto,
transcrito integralmente
abaixo.

“Senhor Luís Gustavo da Cunha Barbosa,
Hoje, aos 88 anos, estou preparando-me para cumprir a mais dificil e esdrúxula missão
da minha vida. Provar o óbvio e fazer prova de que as provas acostadas ao órgão que me paga
uma suplementação há 34 são as mesmas. Afastei-me da minha empregadora, Companhia
Docas do Rio, onde exercia a função de advogado, antes de cumprir os requisitos mínimos
exigidos para obter os benefícios previdenciário e suplementar: 35 de contribuição, 3 de Portus e 55 anos de idade. Fi-lo, porque já não suportava mais o arbítrio, as injustiças e a perseguição dos prepostos da ditadura a quem fora Diretor Administrativo entre 1962 a 1964,
ciclo interrompido pelo golpe e com minha prisão. Talvez seja exagero comparar fatos tão
distintos e de propósitos diferentes, mas a mente cansada de milhares de idosos espalhados
por esse imenso Brasil já não tem a frescura dos que porventura desejam ingressar neste
palco que representava em tempos idos os nossos anseios e esperança de uma vida melhor.
Tenho a certeza de que vossa senhoria tem a melhor intenção e a vontade de dotar o PORTUS
de meios para uma boa saúde financeira e atuarial e deve, sim, cercar-se de segurança quanto à lisura nas informações dos participantes.Tenha certeza, também, que nós, participantes,
não mediremos esforços para ajudar em sua tarefa árdua e meritória. Acho certo que é importante todos os anos, a exemplo do que fazem as órgãos federal, estadual, municipal e os
similares ao PORTUS, que se exija o recadastramento, no qual se faça prova de vida, confirme os dados cadastrados e informe as alterações, estas com prova documental; Mas, mexer com o sossego de milhares de velhos, impondo-lhes um preenchimento de Formulários
contraditórios, luxuosos e inúteis, que para sua consecução a imensa maioria pede auxilio, e
ainda exigir a Carta de Concessão e Carteira de Trabalho , referentes a dezenas de anos, e,
por fim, ameaçar a quem não cumprir tais exigências terá seu beneficio suspenso, francamente, isso, se não é, muito se parece com os anos que devamos esquecer.
Senhor Luis Gustavo, o senhor, segundo as informações que temos passadas pelos nossos
órgãos representativos, vem fazendo um excelente trabalho visando a recuperação do PORTUS e, por isso, com certeza passará para a história como um dos benfeitores do nosso Fundo de Pensão. Mas, por outro lado, não escapará da pecha de que foi aquele que infernizou a
vida de milhares e milhares de velhinhos, obrigando-os a provar com provas a prova que já
está provada há dezenas de ano. Reflita bem, senhor Luis Gustavo, não cometa a insensatez
de suspender beneficios de idosos que, por um outro motivo, já não mais possua um documento antigo e despiciente para os fins a que se presta o reenquadramento.
Atencisamente,
Mauricio Medeiros Costa”
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Interventor se posiciona
O tão aguardado posicionamento do interventor do Portus, Luis Gustavo da Cunha Barbosa,
chegou. O presidente da APP, Odair Augusto de
Oliveira viajou ao Rio de Janeiro no final de março
para uma reunião com ele e outros representantes
portuários. Entre as considerações:
- disse que encaminhou à Previc um plano com
3 opções visando equacionar o problema do Portus até o final de 2017;
- que o atual prejuízo deverá ser rateado entre
as patrocinadoras e os participantes, ativos e assistidos;
- que até o final de 2017 o pagamento dos
benefícios mensais, inclusive o do 13º, será integralmente mantido, a menos que ocorra uma
"catástrofe";
- que não há uma definição sobre a possível
instauração de processo judicial contra a União
para garantir direitos junto ao Portus;
- que, atualmente, a CDRJ deve ao Instituto
cerca de 44 milhões - referentes ao rateio dos
333,250 milhões devidos pela União - e outros 100
milhões por ações ganhas pelo Portus.
- a CODERN, por sua vez, deve 45 milhões desse mesmo rateio - que estão retidos por problemas de ordem burocrática;

Assembleia regional
discutiu o assunto
Além de Odair, o presidente da APP, participaram: representantes do Sindaport, Sintraport e FNP. Os deputados federais Arnaldo
Faria de Sá e Marcelo Squassoni e o vereador
Zequinha Teixeira também compareceram.
A reunião com o interventor no Rio de Janeiro foi detalhada a todos.
Depois disso, Eduardo Guterra, da FNP,
apresentou um estudo sobre as causas e plano para equacionamento do déficit técnico e
do plano de benefícios Portus.
Everandy acrescentou que a Assembleia
ficará aberta em caráter permanente e que
todos têm que ficar mobilizados.

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE DA APP...
Não é segredo algum a situação do Portus que
aflige todos os participantes há algum tempo. Na
última reunião que tivemos no Rio de Janeiro, a
convite do interventor Sr. Luis Gustavo da Cunha
Barbosa foi dito que, a lei diz que uma intervenção só tem duas decisões, ou salva o Fundo de
Pensão ou liquida, mas que estava apresentando
uma proposta para o governo e esperançoso com
uma solução satisfatória para o problema.
Não nos foi dado nenhum documento e nem
conseguimos apresentar sugestões, pois tal situação já estaria nas mãos do governo. A proposta
só era uma forma técnica e que quando o assunto
fosse finanças os participantes seriam ouvidos.
Para surpresa nossa e com a atuação da Federação Nacional dos Portuários e o Sindaport conseguimos cópia do documento que foi apresentado ao go-verno, onde as sugestões são somente o
que diz a lei e também fala sobre um provável aumento de contribuição e cortes nos beneficios. Em
nenhum momento se fez menção as ações que
estão na justiça contra PORTOBRÁS e R.T.S.A e
etc., mas acreditamos que seremos vitoriosos.
Já convocamos para nos ajudar o Vereador "Zequinha Teixeira" que apresentou uma moção que
foi acolhida por todos os vereadores em defesa ao
nosso Fundo de Pensão, os Deputados Federais
senhores João Paulo Tavares Papa "Papa", Marcelo Squassoni "Squassoni", Paulo Roberto Gomes Mansur "Beto Mansur" e apelamos também
ao nosso Prefeito senhor Paulo Alexandre Barbosa.
Contamos com o Deputado Federal senhor Arnaldo Faria de Sá, que vem lutando com grande
disposição em defesa ao nosso Fundo de Pensão e
apelamos à Presidência da República, através de
correspondência específica, explanando toda a
situação e em resposta à carta, a mesma foi encaminhada ao Ministério da Fazenda.
Por todo este trabalho feito acreditamos que
chegaremos a uma solução satisfatória e temos a
esperança de que o Governo Federal não liquidará
o Fundo de Pensão dos Portuários, que sempre
pagaram tudo aquilo que lhes foi cobrado, portanto, não podem passar por tamanha maldade.
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GOVERNO FEDERAL

APP escreve para Michel Temer
Carta foi respondida 6 dias depois e documento com
pedido de ajuda encaminhado ao Ministério da Fazenda
O presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, juntamente
com sua diretoria, não tem medido esforços para conseguir ajuda ou até mesmo mais alguns
respiros quando o assunto é a
salvação do Portus.
No dia 2 de junho,uma carta
foi enviada ao governo federal,
aos cuidados do presidente
Michel Temer. Nela, Odair inicia dizendo sentir-se “motivado
após ouvir seu discurso onde
afirmou querer colocar o país
nos trilhos”.
Como presidente da APP, ele
se declarou “muito apreensivo
com as últimas notícias chegadas ao nosso conhecimento (...)
Nós, participantes, que pagamos regularmente todas as parcelas que nos são designadas,
pois vêm descontadas em nossos
contracheques, estamos assustados! Segundo o atual Interventor do PORTUS, só temos
fundos para pagar as suple-

m e n tações de
aposentadorias até
o mês de
agosto
próxímo.
Sabemos
que
se
essa situação perversa se
concretiza, o caos se instalará nas
famílias portuárias, dependentes que são de tais proventos
para poder pagar seus planos
de saúde e os remédios
necessários. Sr. Presidente, contribuímos por mais de 30 anos
na compra de um sonho para a
nossa velhice e não podemos receber um pesadelo. Ajude-nos e
coloque o nosso Fundo de Pensão nos trilhos!”
Seis dias depois,em 8 de junho, veio a resposta, assinada

por Jader Luciano Santos Almeida, diretor de gestão interna do
gabinete pessoal do presidente
da república. Nesta, conta que o
Presidente da República “manifesta preocupação com a continuidade da intervenção da Secretaria de Previdência Complementar no Fundo de Pensão Portus e seus reflexos para as
famílias portuárias. Pela natureza do assunto, informamos que
o documento foi encaminhado
ao Ministério da Fazenda”.
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Viajar com a APP é tudo de bom!
Essa turma da APP é animada sempre e quando o assunto é viagem,então... tem que correr!
Em setembro, um ônibus lotou rapidinho logo que aberta a excursão para Caldas Novas. Os
associados e amigos da APP ficarão hospedados no Hotel Acqua Bella. Ainda pernoitarão em
Ribeirão Preto.
Como a procura foi grande e outros interessados não poderão ir, o mesmo roteiro irá se repetir
no Carnaval de 2018. É bom ficar esperto e garantir lugar antes que o próximo ônibus lote.
Ahhhh... e para o Réveillon também vem coisa boa. O departamento responsável está estudando os roteiros e os melhores custos/benefícios. Informe-se na APP e não se esqueça que associado
tem desconto nos pacotes.
CONDEL APROVA
A reunião ordinária do Condel
contou com 26 conselheiros, 3
membros do Confis e 4 diretores
da Direxe. A aprovação das contas de 2016 foi por unanimidade. Assim como a previsão
dos gastos para 2017/2018.

ALUGA-SE
Segue disponível para locação
a casa de propriedade da APP e
que fica ao lado da sede, no
número 359 da Av. Rodrigues
Alves, no Macuco, em Santos. O
imóvel é ideal para fins comerciais. Interessados podem visi-

tar o local e enviar propostas
à diretoria da APP.
INTERVENÇÃO
No dia 10 de março passou a
contar mais um prazo de 180
dias no processo de intervenção do Portus.

Definida composição
de nova mesa do Condel
A Mesa Diretora do Conselho Deliberativo da APP,
cujo mandato se estenderá pelos próximos
dois anos, ganhou a seguinte formação:
Valdir Pfeifer da Silva Junior - Presidente
Paulo Roberto Machado Rodrigues – Vice-Presidente
Aguinaldo Alvares Rodrigues – 1º Secretário
Ademir de Almeida – 2º Secretário

CARTEIRINHAS APO
O APPNEWS tem publicado que carteirinhas da APO encontram-se disponíveis na secretaria para serem retiradas. E a foto
mostra que não são poucos os associados que as tem deixado
de lado, esquecidas na caixa que fica guardada na secretaria.
Pra usar o plano odontológico, é preciso tê-las em mãos. Pra
isso, basta passar na APP e pedir para alguma das funcionárias
da associação.Vale esclarecer que o plano odontológico gratuito é destinado somente para os associados que têm Plano de
Saúde Santa Casa.
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SINDICATOS
SINDAPORT
No dias 21 e 22 de março,
teve eleição no Sindaport. O
presidente Everandy Cirino do
Santos foi reeleito pela Chapa
1, única candidata. A diretoria
da APP parabeniza tanto ele,
quanto todos os demais eleitos
na diretoria executiva, conselhos fiscal e consultivo e delegados da federação nacional
dos portuários. Votos de muito
sucesso nas lutas do cotidiano
em prol da categoria!
SINTRAPORT
Com 98% dos votos, Claudiomiro Machado, o ‘Miro’, foi
reeleito pela primeira vez presidente do Sintraport. Não
houve chapa de oposição e a
posse será em janeiro de 2018.
Sorte e sucesso pra diretoria
em mais essa gestão!

Acervo de banco de apoio
da APP tem aumentado
A APP agradece aos associados que têm aderido ao projeto
Banco de Apoio, doando objetos que podem ajudar outros
colegas associados ou familiares enfermos e acamados.
Recentemente,o acervo voltou a crescer com a chegada
dos seguintes ítens:
- Bengala - doada por Neuza Custódio Mendes
- Bota ortopédica - doada por Douglas Rodrigues
- Cadeira de Banho - doada por Manoel Antonio Nascimento Filho
- Andador - também doado por Manoel Antonio Nascimento Filho

BANCO DE APOIO
Todos que tiverem em casa
objetos já não utilizados - como
cadeira de rodas, muletas, andadores, botas ortopédicas e
outros - podem repassá-los a
fim de beneficiar colegas que
também fazem parte do
quadro social.
Para entender melhor como
funciona essa dinâmica: objetos doados passam a ser de propriedade da associação.
Quem se encontra em necessidade pode entrar em contato com a APP que os funcionários verificarão se o acervo
dispõe do objeto. Se sim, ele
será emprestado, sem custos...

FALECIMENTOS
Com pesar, informamos o
falecimento dos associados:

NÃO SE ESQUEÇA...
Rivaldo Abreu de Freitas
Jorge Ferreira da Silva
Walter Lopes
Claudio Pinto de Carvalho
Osvaldo Dias Nobre
Luiz Tavares
Alcides dos Santos Trindade
Luis Fernando de Souza
Claudio Matehus Benedito
Eduardo Nunes da Silva
Solicitamos aos viúvos (as)
que entrem em contato para
orientação sobre a pensão.

CO N SU L T Ó R I O

O D O N T O L Ó G I CO

Drª. MILENE RIBEIRO ANDRADE PERES - Clínica Geral - Prótese dentária

-

CRO 71.644
Ortodontia

CONVÊNIOS: Uniodonto e APPSANTOS

Av. Ana Costa, 221 cj. 54 – Santos/SP
e-mail: consultorioodontomr@hotmail.com
Telefones:

2202-2193 ou

98852-6005
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aniversário
APP comemora mais um aniversário
E como tudo que é bom, tem que ter festa... nesses
26 anos, o clima foi de bem mais do que o de ‘só um bolinho’
Aniversário bom é aquele festejado com a alegria de reconhecer que lá se foi mais um ano compartilhando e superando com sucesso todos os desafios. Nesse quesito, o da APP foi excelente.
O salão de festas de nossa Associação ficou sem
espaço na noite de sábado, dia 13 de maio. A APP
nasceu há 26 anos.
Muitos amigos e associados fizeram
questão de estarem unidos comemorando
e reconhecendo tamanha representatividade adquirida pela APP nas lutas cotidianas - e difíceis - dos últimos anos.
E foi uma festa de alto nível. A começar
pela escolha da banda: Ópera Show, de São
Paulo.
Quem ficou na pista durante o show não
vai esquecer dessa noite e nem da apresentação, comentada de mesa em mesa! Teve
ainda bolo e,claro, "parabéns pra você".

EVENTOS. ..

PRÓXIMOS

ARRAIÁ
DA
APP
2 2 D E J U LH O – N E W

ZAGO

BAILE
23 DE

DA
PRIMAVERA
SETEMBRO – BANDA

FESTA
7
DE

DAS
CRIANÇAS
OUTUBRO

BAILA

BAILE DO AZUL
E
BRANCO
18 D E N O V E M B R O - B A N D A I M A G E M
CAFÉ
2 DE

AMIGO
D E Z EM B RO

-

BANDA

I M AG E M

BRASIL

DE

DE

S AN T O S

S A NT O S

DANCE, DANCE, DANCE...
As aulas de dança na APP seguem
com tudo - e salão cada vez mais
lotado. Quem comanda é a
secretária da APP, Paula Camargo,
e sua equipe de professores. Interessados podem procurá-la, pois as
aulas ficam com as inscrições
constantemente abertas.
Podem participar associados,
parentes e também amigos da APP.
É só procurar a Paula em horário
comercial na própria secretaria da
APP. As atividades acontecem no
salão social todas às terças e
quintas, sempre das 20h às 22h.
Junte-se e ‘bora bailar’!!!
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