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DESTAQUE
Abeph apresenta proposta
para solucionar crise do
Portus. Teve apresentação
para auditório lotado no
Sindaport no início de
outubro. Dias depois, na
APP, o advogado Cleiton
Dias Leal Júnior, da
Franzese consultoria,
apresentou detalhes em
uma reunião do Conselho
Deliberativo.
DESTAQUE: PÁGINA 5
Associado dá ideia sobre
situação do Portus, APP apoia e
encaminha proposta. Antaq
responde. PAG. 3

APP e sindicatos ganham
fôlego com a liberação de
100 milhões e seguem na
luta pelo Portus. PAG. 6

Presidente da APP escreve a
deputado Papa PAG. 4

Banco de apoio da APP vem
ajudando associados. PAG. 7

Muitos eventos animaram o
calendário da APP em 2018...
O último tá chegando: Café
Amigo, dia 1, na AA Portuários.
PAG. 8
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CALENDÁRIO DE PAGAMENTO
DE BENEFÍCIOS DO INSS
FINAL NOV DEZ

EDITORIAL

Continuamos lutando
Desde a criação do Fundo de Pensão dos Portuários, sempre
vivemos em sobressalto. Lembramo-nos, com tristeza, que lá
no início da implantação do Fundo, os funcionários do
PORTUS, no Rio de Janeiro, encontravam dificuldades para
passar cheques, emitidos pelo Instituto, no comércio daquela
cidade!
Embora já se tenham passados mais de trinta anos de
existência do PORTUS , nossos sustos continuam. Agora
mesmo, quando estávamos alinhados com as patrocinadoras e
tínhamos o presidente da CODESP, acumulando também a
presidência da ABEPH - esta representando todas as
Companhias Docas do Brasil – à frente da elaboração de uma
proposta em conjunto com a Federação dos Portuários,
Sindicatos e Associações, visando o encaminhamento da
referida proposta à PREVIC para a tentativa de uma Mediação,
eis que, subitamente, sem que ninguém esperasse, outra bomba
recai sobre nossos planos: a detenção do presidente da
CODESP! Receamos que, por talvez não lhe ser permitido
continuar exercendo a função de comandante de tudo junto às
patrocinadoras, o exaustivo trabalho até agora produzido
possa se tornar inútil.
Resta-nos agora, e já estamos tentando, sensibilizar o novo
presidente da CODESP no sentido de que possa se tornar mais
um soldado nesta luta em favor de todos os participantes do
nosso Fundo de Pensão, para ver se conseguimos dar
tranquilidade e paz, neste fim de ano, à toda família portuária.
Nossas esperanças continuam. Torcemos para que aconteça
um final feliz, pois, como sempre vimos afirmando, “venderamnos um sonho que não se pode transformar num pesadelo”.
São 10 mil famílias que dependem desta realidade.
Continuamos lutando!
A DIRETORIA
APP News é uma publicação da
Associação de Participantes do Portus - Santos
Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 365 - Macuco - Santos/SP
Telefones: 3234-1788/3234-1387
www.apportus.com.br / secretaria@apportus.com.br
Diretoria Executiva: Presidente Odair Augusto de Oliveira;Diretor
Secretário Jurandir França da Hora; Diretor de Assuntos Jurídicos
Orlando Nelson Coelho; Diretor Financeiro e de Patrimônio Moacir
Santos; Diretor Social e de Benefícios Djalma Batista da Silva.
Jornalista Responsável: Cristiane Amaral - Mtb. 52.220
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O INSS não disponibilizava, até o
fechamento desta edição, o cronograma
de pagamento de 2019. Consulte no site
www.pre vi denci a. go v.br

CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO DE
BENEFÍCIOS DO PORTUS
Dezembro
13°

20
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O
instituto
não
disponibilizava,até o fechamento
desta edição, o cronograma de
pagamento de 2019. Consultar no
site www.portusinstituto.com.br

DANCE, DANCE, DANCE...
Que tal colocar o corpo em
movimento em 2019???
As aulas de dança terminam
dia 11 de dezembro, mas
serão retomadas dia 15 de
janeiro. 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 as terças e
quintas, sempre das 20h às
22h. Junte-se e ‘bora
bailar’!!!
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Associado sugere possível
caminho para dívidas do Portus
Rubens Oliari escreveu para a diretoria da APP que considerou
válida a proposta e a encaminhou para a direção da ANTAQ
A carta do associado
Rubens Oliari foi enviada
diretamente para a diretoria
da APP por email.
“Parabéns à equipe
composta pelo Sindicato,
Pessoal da ativa, APP e
Franzese pela forma ardilosa
e com que obtiveram a
Liminar em defesa dos
participantes do Portus.
Todavia, a batalha está
começando. Independente do
rumo que tal processo irá
seguir, o problema reside
primordialmente na falta de
recursos financeiros.
Há
tempos
atrás,
manifestei-me ao João do
Sindicato (que tem se
comportado magnificamente
no desenrolar dos fatos) que
uma das formas de se obter
recursos para o Portus seria
recorrer a nova edição do
malfadado“Decreto 9048/17,
nele
incluindo
a
obrigatoriedade
da
participação pecuniária dos
Arrendatários
para
usufruírem das benesses
propiciadas
pelas
prorrogações dos prazos
contratuais para até 70 anos.
A esse respeito espero que
esse decreto seja revogado de
pleno, face aos últimos

acontecimentos.
Nessas condições, sugiro,
também, que nos futuros casos
de licitações de áreas
portuárias tal contribuição ao
Portus passem a fazer parte dos
respectivos editais, nos termos
da Lei 8666/93 e suas eventuais
atualizações.Enquanto isso,
oremos”, finalizou o associado.
RETORNO

O presidente da APP, Odair
Augusto
de
Oliveira,
encaminhou tais considerações
ao Diretor Geral da Antaq,
Agência
Nacional
de
Transportes Aquáviários, que
respondeu: “faço menção à
correspondência
dessa
procedência, datada de 07/06/
2018, por meio da qual são
demonstradas as dificuldades
enfrentadas pelo fundo de
pensão em referência, ao tempo
em que sugere que nas futuras
licitações de áreas portuárias,

passe a constar nos editais a
obrigatoriedade
de
participação pecuniária dos
novos arrendatários em favor
do fundo. Muito embora
sensíveis à necessidade de uma
solução definitiva para a
aludida questão, nosso
entendimento é de que o tema
demanda por alteração
legislativa tendente a permitir
a capitalização do fundo com
recursos provenientes de
outorgas ou de contratos de
arrendamento. Nesse sentido,
proponho o encaminhamento
da presente demanda à
Comissão de Infraestrutura CI,
do Senado Federal, bem como
à Comissão de Viação e
Transportes CVT, da Câmara
dos Deputados, com vistas à
apreciação do pleito no âmbito
do Congresso Nacional.
Permaneço à disposição,
finalizou.
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ELEIÇÕES

APP escreve a deputado santista
O atual deputado federal e
ex-prefeito de Santos, João
Paulo Tavares Papa, sempre
foi um grande parceiro na luta
pelo Instituto Portus e, por
isso, conquistou o respeito da

classe portuária, principalmente na Baixada Santista. Por
esse e outros motivos, muitos
assistidos lamentaram o fato de
Papa não ter sido reeleito para
a Câmara. Após o resultado das

eleições, o presidente da APP,
Odair, escreveu uma carta
direcionada ao deputado e
publicada na coluna Tribuna
do Leitor, do jornal A
Tribuna. ABAIXO.

“Com a liberação dos 100 milhões que foram depositados na conta do PORTUS, verba
essa proveniente de uma ação judicial movida pelo PORTUS em face da CDRJ, e que nos
dará alívio momentâneo até que se faça a mediação entre participantes, patrocinadoras e
governo federal, é preciso que se faça justiça quanto a esta liberação.
Federação Nacional dos Portuários, Sindicatos e Associações muito se movimentaram
para sua solução através de viagens a Brasília, de audiências com o Ministro dos
Transportes, com nossos deputados federais etc, mas um líder tornou-se o protagonista
dessa incessante luta e que agora precisa ser ressaltado: trata-se do nosso ex-prefeito e
atual deputado federal JOÃO PAULO PAPA, que promoveu audiências em Brasília com os
deputados federais que têm portos em seus Estados, sendo eles da situação como de oposição
ao governo, encontros esses que contaram com as presenças do interventor do PORTUS, de
participantes do nosso Fundo de Pensão de todo o Brasil e dos representantes da PREVIC e
da ABEPH.
Da conclusão de um desses encontros, surgiu um documento em nossa defesa assinado
por todos e que foi entregue ao Ministro dos Transportes, fato que redundou na liberação
da verba que por nós era tão aguardada. Infelizmente, PAPA não se reelegeu à Câmara
Federal, mas fica aqui o nosso profundo reconhecimento e eterna gratidão pelo exaustivo
trabalho que desempenhou em defesa do Fundo de Pensão dos Portuários.
Obrigado PAPA e que Deus te abençoe.”
ODAIR AUGUSTO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE PARTICIPANTES DO PORTUS/SANTOS
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PORTUS

Empresa
apresenta plano

Em outubro, a
diretoria da APP e
demais participantes do Portus
tomaram conhecimento da proposta
elaborada pela
Associação Brasileira das Entidades
Portuárias e Hidroviárias (Abeph),
entidade que reúne as autoridades
portuárias, para solucionar a crise
do Portus.
Uma primeira apresentação
aconteceu no Sindaport (FOTO 1),
no dia 3, na qual a direção da
Rodarte, empresa contratada para
acompanhar a intervenção, apresentou o tal plano de saldamento
do Portus. Posteriormente, dia 29, o advogado Cleiton Dias Leal
Júnior, da Franzese Advocacia, (FOTO 2), fez uma apresentação
a conselheiros e alguns visitantes na sede da APP. Ele respondeu
dúvidas e deixou claro que o plano não está fechado: segue em
estudo para apresentação na Previc e mediação.
PLANO - “Foi apresentada uma espinha dorsal do que está sendo
desenvolvido. Agora, começam a fazer um detalhamento de como
vai funcionar. Quando estiver pronto vamos fazer uma nova
assembleia para aprovar”, explica Odair, presidente da APP.
No modelo apresentado pela Abeph, o plano deixa de ser um
benefício coletivo, onde todos pagam e o valor total em caixa é
dividido entre os beneficiários, e se torna uma contribuição
definitiva, onde cada integrante do plano faz a projeção de quanto
quer ganhar de complemento previdenciário e paga de acordo com
essa definição, de forma individual.
DÍVIDAS - Com dívidas crescendo (cerca de R$ 3,5 bilhões de
deficit, atualmente), em 2011, a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc) decretou intervenção no fundo
de pensão. Em abril deste ano, foi aplicado reajuste à contribuição
paga pelos participantes da ativa, que passou de 9% para 27,75%.
Já para assistidos e pensionistas, o percentual passou de 10% para
28,77%. Mas o reajuste está suspenso por força liminar.
Em todo o País, o Portus tem cerca de 10 mil participantes e
cerca de 60% deles estão ligados ao Porto de Santos.
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APP já
pagou 9
das 12
parcelas
A APP está no controle
financeiro, com a ciência e
acompanhamento
do
sindicato, da quantia
arrecadada dos associados para pagamento da
empresa contratata para
acompanhar os trabalhos
realizados na intervenção
do Instituto.
Cada
assistido,
pensionista,
autopatrocinado e ativo contribuiu com a quantia de 60
reais, pagas em 3 parcelas.
O
serviço
custou
aproximadamente 129 mil e
já foram pagas 9 das 12
parcelas.
Em breve, ao final do
pagamento, a diretoria da
APP se compromete a
prestar devidamente as
contas a todos os
participantes do Portus
interessados.
Iphone Santos
Especialista em produtos Apple
18 anos de experiências
PEÇAS PARA IPHONE COM
6 MESES DE GARANTIA
Av. Floriano Peixoto, 20 cj 21 Gonzaga - Santos/SP
(13) 3307-5070 / (13) 3307-5071
(13) 99615-7944

www.iphonesantos.com.br
facebook e instagram: iphone.santos
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EXCURSÕES

APP e
sindicatos
juntos pelos
100 milhões
O presidente da APP, Odair
Augusto de Oliveira, e demais
representantes portuários
foram à Brasília algumas vezes
esse ano para conversar com
autoridades e pedir soluções
para que o Instituto fosse
ajudado.
Em algumas ocasiões,
estiveram no Ministério dos
Transportes, como no dia 1 de
agosto, para que fosse adiante
a ação contra a CDRJ e os
aproximadamente 100 milhões
fossem liberados... o que veio a
acontecer semanas depois.
100 MILHÕES
O Governo Federal liberou
aproximadamente 100 milhões
de reais aos Portus em outubro
passado, o que garante as
despesas da entidade até agosto
do próximo ano.
Antes da liberação desses
recursos, a avaliação era de que,
se nenhuma medida fosse
adotada, o fundo não teria
como manter seus benefícios a
partir de janeiro do próximo
ano.
"Isso vai nos dar um fôlego
de mais seis meses (até agosto)
para que a gente possa definir
uma proposta e fazer a
mediação entre todos os
envolvidos", afirmou Odair,
presidente da APP.

Turmas lotadas
Réveillon de parte dos associados
vai ser em Caldas Novas, GO

Entre os dias 17 a 21 de outubro, uma turma saiu de
Santos rumo à São Lourenço, em Minas Gerais

Se tem um lugar que os
associados da APP amam,
esse lugar é Caldas Novas.
E quer uma prova disso? A
próxima excursão pra lá já
lotou . Sucesso total. A
turma vai passar a virada
do ano e recepcionar 2019
l á po r e ss as t e r r as d e
Goiás.
CARNAVAL
P ro c ar na v al , ou tr a
excursão foi organizada
pro mesmo destino e até o
fechamento desta edição
do APPNews, restavam
ASSOCIADOS

apenas 4 lugares.
A ú lt im a v ia ge m
realizada pelo departamento de excursões da
APP foi pra São Lourenço
com essa turma aí da foto
acima. Eles saíram de
Santos dia 17 de outubro
e viajaram até 21 . Os
associados e amigos s e
hospedaram no hotel Sul
A mé ri ca e pa ssea r a m
bas ta nt e
por
e ss a
cidade zinha pr a lá d e
gostosa que fica no sul de
Minas Gerais.

TÊM DESCONTOS NOS PACOTES DE VIAGENS.

EM CONTATO DIRETAMENTE COM A SECRETARIA DA
TELEFONE

3234.1788.
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Q UEM

QUISER SABER MAIS DETALHES SOBRE AS VIAGENS PODE ENTRAR
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FALECIMENTOS
Com pesar, informamos o
falecimento dos associados:
ADELIO TEIXEIRA DA SILVA
ADELSON BRAGA B. S. SAIBRA
ADHEMAR DOS SANTOS
NOGUEIRA
AMÉRICO GOMES
CARLOS MARCELO DA SILVA
CASEMIRO SILVA PONTES
ERONILDO CUNHA BUENO
GUILHERME MATOS DE
OLIVEIRA
HAROLDO RAMOS JUSTO
HORÁCIO DE AGUIAR FILHO
JOÃO ANTONIO DE FREITAS
JOÃO DE ALMEIDA FILHO
JOÃO LEME CAVALHEIRO
JOÃO SEBASTIÃO G. SANTOS
JOSÉ CARLOS DE ANDRADE
JOSÉ CARLOS MOREIRA
SANTOS
JOSÉ CARLOS NUNES
JOSÉ LAENNEC PIRES
JOSÉ MARCOLINO ALVES
JOSÉ NUNES DOS SANTOS
JOSIAS PEREIRA LEITE
LUIS PEREIRA DA SILVA
LUIZ ANTUNES
LUIZ CAETANO
LUIZ CARLOS PEREIRA
LUIZ DE OLIVEIRA
VENTRIGLIA
MÁRIO AMADO
MIGUEL DE FRANÇA FREITAS
NEGAIR JOSÉ NASCIMENTO
NIVALDO MACHADO DA
COSTA
OSVALDO GONÇALVES
OSVALDO RODRIGUES
TEIXEIRA
RICARDO JÚLIO
SILVIO CAMPOS
VALTER LINHARES
VALTER VIEIRA DE SOUZA
WALDEMAR OLYMPIO DA LUZ
WALDIR MOURA DA SILVA
WALTER GONÇALVES

ASSOCIAÇÃO

Banco de apoio tem
ajudado associados
Já são mais de 40 objetos e praticamente
todos estão emprestados temporariamente
A ideia surgiu há mais ou
menos 2 anos... Aos poucos,
uma campanha começou com
divulgação no APPNEWS e,
hoje, já são mais de 40 objetos
catalogados no banco de apoio
da APP. No momento,
praticamente todos estão
emprestados beneficiando
outras pessoas do quadro
associativo.
São
muletas,
botas
ortopédicas, armações de
óculos, andadores, cadeiras de
rodas, de banho e outros
objetos que, após um momento
de necessidade, ficavam
encostados, enquanto colegas
associados poderiam estar
precisando.
Agora, a APP faz essa ponte.
Os objetos doados passam a ser
de propriedade da associação.
Quem se encontra em necessidade pode entrar em contato com a APP que os funci-

Objetos que antes ficavam
em casa encostados estão
beneficiando outros
associados

onários verificarão se o acervo
dispõe do objeto. Se sim, ele
será emprestado, sem custos...
AGRADECIMENTO
O mais novo colaborador é o
associado Wolfrant Santos. A
APP agradece pelo repasse de
uma cadeira de banho e uma
cadeira de rodas.

Solicitamos aos viúvos (as)
que entrem em contato para
orientação sobre a pensão.
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2018

EVENTOS

Café Amigo vem aí...
O evento mais tradicional da APP e o café
mais longo e gostoso que os associados
costumam tomar no ano está chegando. Dia
1, a partir das 8h30 da manhã, no
ginásio da A.A.Portuários, acontece o
Café Amigo.
É uma confraternização de fim de ano. Sem
dúvidas, o evento que mais reúne os assistidos

do Portus, em Santos.
E como de costume, claro, vai ter sorteio:
dezenas de cestas de Natal serão sorteadas ao
longo da manhã... até o início da tarde, já que
o café da APP vai até às 13h.
Chegue cedo e aproveite... a Banda Barral vai
garantir um café com amigos pra lá de
animado.

NO INÍCIO DO ANO SERÁ DIVULGADO O CALENDÁRIO DE EVENTOS 2019.
FIQUE DE OLHO NO SITE DA APP - WWW.APPORTUS.COM.BR

Aconteceu em 2018...
Baile de aniversário - Maio

Arraiá da APP - Junho

Noite Country - Julho

* Baile da Primavera - Setembro
*Evento Infantil - Outubro
*Baile do Branco - Novembro
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